5 - åringene i Klukhagan barnehage – Måneklubben – siste året før
skolestart og overgang til skolen.


Vi samler 5 åringene tre dager i uka- lek/forming, førskoleklubb og turdag.

Eget årshjul for Måneklubben – følger innholdshjulet: «Lek og Læring i
Skoleforberedende aktiviteter» - barnehagene i Hamar kommune, og årshjulet i
Klukhagan barnehage.

Vi tilbyr:


Aktiv deltagelse til enhver tid i miljøaktiviteter.



Vektlegging av fysisk og allsidig utfoldelse gjennom turer i skog og mark og aktiv






bruk av nærmiljøet. Selvstendighet og vennskap er i fokus.
Styrke barnas nysgjerrighet og stimulere og øke barnas matematiske forståelse.
Øke barnas språklige ferdigheter gjennom lesing, fortelling, sang, rim, regler og
samtale.
Selvstendighetstrening og økt ansvar.

Barna i Måneklubben har et stort ansvar for ulike prosjekt:


Miljøfyrtårn – miljøagenter, ukentlig sammen med en av de mindre barna på
gruppa.



Gartneri – forberedelse og gjennomføring av gartneridagen, salg av planter til
foreldre, enkel middagsservering.



Forut – ansvar for gjennomføring av Forut - aksjonen i barnehagen, med
aksjonsdag hvor foreldre, søsken og besteforeldre inviteres. Salg av ulike Forutprodukter, kaffe og kaker, kino og basar.
MMF – mini-miljø-forsker. Gjennomføre mål for alle aldersgrupper og



sertifiseres før sommerferien.


Samarbeid med Hamar Naturskole i ulike arrangement, bl.a. Nysgjerrige -jeg.
Bruk av naturskolens kompetanse og fasiliteter.

Våren
I vårhalvåret besøker Måneklubben skolene de skal starte på til høsten. Våre 5 åringer
kan enkelte år tilhøre de fleste av barneskolene i Hamar. Vi går til de ulike skolene,
besøker uteområdet, noen ganger er vi også inne en tur, leker litt og spiser maten vår, i
tillegg til at vi snuser inn litt skoleatmosfære.

Formålet med disse besøkene er:


Bli kjent





Vise fram
Eierfølelse for skolen sin
Trafikklæring

Vi har foreldresamtale med vekt på å fylle ut informasjonsskjema som skal
videresendes til skolen og samtale om skolestart.
Vi har ekstra samarbeid med skolene om overgang for barn med spesielle behov. Egne
rutiner for samarbeid dersom Pedagogisk Psykologisk Tjeneste er koblet på.

Vi ønsker at våre 5- åringer sitter igjen med gode minner fra tiden sin i Klukhagan
barnehage. At alle føler glede, lyst og nysgjerrighet for det nye som venter dem i
skolen og at alle har stor tro på at dette vil de mestre!

