Mandag
Barn
10:00-11:00
Ekorna, samling
10:00-11:00
5-årsklubb

Ansatte

Tirsdag
Barn
10:00-11:00
Krokodiller,
samling/lekegrupper

Ansatte

10:30-11:00
Bamser, samling

11:00
Måltid*
12:30- 14:00
Ute
Sove/hvile

14:00/14:30
Måltid*

Onsdag
Barn
10:00-11:00
Dinosaur og
krokodiller,
samling

Ansatte

Torsdag
Barn
Ca 09:00 - ca
14:00
Tur

Ansatte

Fredag
Barn

Ansatte

11:00
Måltid

11:00 – 12:30
Pauseavvikling

10:00 – 11:00
Bamsene,
kreativ
samling
11:00 – 12:30
Pauseavvikling
12:45 – 13:45
Teammøte*
Bamsebo
(Pedagogiske
leder,
pedagogiske
medarbeidere,
styrer)
14:00-14:30
Siste pauseEkrokosaur

11:00
Måltid

11:00 – 12:30
Pauseavvikling

12:30-14:00
Ute
Sove/hvile

14:00/14:30
Måltid

14:00 – 15:00
Pedagogisk
ledermøte
(Pedagogiske
ledere og
styrer)

11:00
Måltid

11:00 – 12:30
Pauseavvikling

11:00
Måltid

12:30-14:00
Ute
Sove/hvile

12:45 – 13:45
Teammøte*
Ekrokosaur
(Ped.leder,
ped.medarbeidere,
styrer)

Bamsene
sover/hviler på
tur

14:00/14:30
Måltid

14:00/14:30
Måltid
15:00
Hvilestund
(ved behov)

Bakkehaugen barnehage SA
Einar Høigårdsvei 25
0871 Oslo
Tel: 22 23 41 66
bakkehaugen@barnehage.no

Oftest utgår
pauseavvikling
denne dagen,
eller pauser
kortes ned.

12:30-14:00
Ute
Sove/hvile

14:00/14:30
Måltid

Kommentar til strukturen:
Barn/foreldre (brukere)
Overgang måltid-påkledning: tidsbruk, ca en time
Dinosaurer: Megakor første onsdag hver måned fra september – mai (Deltagere: gruppeansvarlig + en ansatt/vikar)
Overnatting våren
Skolebesøk
Utviklingssamtaler (planlegges på teammøter, gjennomføres av pedagogisk leder/gruppeleder, etterarbeid) to ganger per år, prosess med dette pågår gjerne 4-5 uker
før alle gruppene har gjennomført
Andre foreldresamtaler (som er utenom utviklingssamtaletiden, deltagere her varierer fra pedagogisk leder/gruppeleder til hele teamet og styrer)
* I forbindelse med hvert måltid har vi blant annet toalett/stell- og håndvaskrutiner for alle barna
Ansatte
Pedagogisk ledere har krav på to timer plantid i løpet av uka i tillegg til sine hele plandager
Plandager tas på fredager (Aleksandra og Laila) eller halv onsdag (Harald)
Ansatte som er under utdanning har praksis knyttet til dette
Personalet deltar også på ulike kurs (obligatoriske og frivillige) i løpet av året, blant annet for å oppdatere seg faglig
Drift (pedagogisk, administrativt)
HMS: risikovurderinger/møter/oppfølging (deltagere: verneombud, daglig leder, brannvernleder)
Møter med eksterne instanser (administrativt/faglig) (deltagere: verneombud, daglig leder, brannvernleder, pedagogisk leder, pedagogisk medarbeider, avhengig av
tema)
Sykdom og annet fravær/planlagt/ikke planlagt
*I tillegg til de faste møtene kommer møter/samtaler med varierende hyppighet (eks. medarbeidersamtaler 2 ganger pr år)
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