Resultat och måluppfyllelse 2016

Sammanfattning
2016 har Little Acorns utvecklat ett starkare samarbete med vårdnadshavarna.
Under 2016 riktade vi särskilt fokus på barnens inlärning av Sociala samspel och identitet
Under året har vi haft:
1 sommar familjefest, 2 föräldragrupp möte och 1 jul familjefest.
Facebook föräldrar grupp
Samarbete med Humlegården:
Pyssel till påsk, höst och jul för matsalen.
Värdegrund
Projekt Little Reflections: Feb - Mars
Utveckling av barnens empatiska förmåga.
Att förstå hur barn i andra länder lever.
Samarbete med 4H klubb i Kesätter.
Besöka djuren, hjälpa, mata, klappa. Lära sig ansvarstagande.
Projekt Secret Garden: April - September
Miljö och naturvård lärande.
Så, se, ta hand om skörda och äta.
Vi har valt att lägga till bilder som exempel på vad verksamheten erbjuder och hur vi
utmanat barnen för att utvecklas.

Styrkor
En individuell omsorg
Flexibla omsorgstider
Klara ramar för gemenskap
Harmonisk och trygg omgivning
Stressfria dagar

Utvecklingsområden?
Kommunikation
Uppgiftsfördelning

Normer och värden
Samhällets demokratiska värderingar och utveckla skapande förmåga

På Little Acorns strävar efter att barnen ska utveckla förståelse för
vårt samhälles demokratiska värderingar.
Vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela vår verksamheten och
är en viktig del av arbetet med hållbar utveckling.

Samarbete: Humlegården.
Utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation
samt vilja att hjälpa andra.

Utveckla öppenhet,
respekt, solidaritet och
ansvar.

Utveckla sin förmåga att
lyssna,
reflektera och ge uttryck för
egna uppfattningar och
försöker
förstå andras perspektiv

Sedan 2013 har Little Acorns haft ett samarbete med Humlegårdens.
Med hjälp av Monika Ridell och Lea Möttönen dekorerar barnen matsalen.
Barnen pysslar fram fantastiska dekorationer under 3 perioder
Påsk, höst och jul på Little Acorns till Humlan.
Vi bestämmer tillsammans med barnen under Humlan möte på Little Acorns vad vi skall göra.
Höst pysslet är mest uppskattat av barnen då de känner att de bjuder på mer av eget gjorda
pyssel.Till höstpysslet använder vi oss av vad vi hittar runtomkring Kjesäter.
Barnen får själva dekorera matsalen och köket bjuder alltid på en riktig god fika.
Dekorationerna är väldigt uppskattad av Humlegårdens personal och matsalsgäster.
Barnen är väldigt noga med att de pyssel som de ger till matsalen är väl gjorda.
De är stolta över sina pyssel och kan sitta i flera dagar med samma dekoration.

Normer och värden
Sociala samspel och identitet

Projekt Little Reflections:
Utveckla förståelse för att alla människor
har lika värde
oberoende av social bakgrund.
Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Språk
Utveckla sin förmåga att
lyssna,
reflektera och ge uttryck för
egna uppfattningar och
försöker
förstå andras perspektiv

2016 media var fylld med berättelser om flyktingar och bilden av Alan Kurdi, död på
en strand i Turkiet gjorde barnen ledsna.
Vi bestämde tillsammans med barnen att årets utställnings projekt skulle handla om
hur barn har det i andra länder och hur vi faktiskt inte är så olika.
Barnen hjälpte varandra att rita runt sin kropp på ett stort papper, sedan måla den i
olika färger. Barnen klippte ut bilder från magasin, bilder på saker som de trodde att
alla barn gillar oavsett vart på jorden man bor. Det blev glassar, cyklar, leksaker men
även mat, sängar och vatten. Även bilder på familjer.
Vi samlade alla dessa bilder och gjorde ett kollage.
Barnen visade att de har en stor förståelse för vad alla behöver. Vi bestämde
tillsammans att vi alltid ska tänka extra på att hjälpa någon. För att göra någon
glad.Vi lägger stor vikt vid arbetet med barns inflytande och delaktighet i det dagliga
arbetet. Vi tycker att det är viktigt att utveckla arbetsformer som möjliggör för barnen
att vara delaktiga och få inflytande över sin vardag på Little Acorns

Utveckling och lärande
Språk

Vi skriver och ritar fan mail till Dolly Style.
Vi skriver barnens hemadress på svars
kuvert, sätter på frimärke och postar
tillsammans.
Några veckor senare fick barnen signerat
foto hemskickat från Dolly Style.
Nu måste vi hitta fler att skriva till!

Utveckla intresse för skriftspråk
samt förståelse för symboler
och kommunikativa funktioner.

Utveckla intresset för bilder,
texter och olika medier samt sin
förmåga att använda sig av, tolka
och samtala om dessa

På Little Acorns lär vi oss om många andra
kulturer.
Vi tar en titt varje år på vad vi skall fira och
tillsammans lär vi oss om dem.
2016 firade vi St Davids day, Påsk,
Thanksgiving, Halloween, Lucia och Jul.

Känna delaktighet i
sin egen kultur och
utvecklar känsla och
respekt för andra
kulturer

Projekt Secret Garden
Naturvetenskap och teknik
Tillsammans med barnen bestämde vi vad vi skulle så 2016.
I år blev det spenat, sallad och ärtor.
Vi hjälptes åt att bygga lådor i trä som vi skulle i vissa fall så i direkt, men även
vissa med ärtor som vi skulle förflytta plantor från förkultivering.
Vi bestämde också att senare på våren plantera jordgubbar och smultron i
trädgården.
Tillsammans under vår - hösten tog vi hand om alla plantor.
Vi använde grönsakerna och bären till lunch och mellis.
Nytt för i år var att vi inte la resterna i komposthögen utan använde de gröna påsar
från kommunen, men det är en helt annan historia!

Utvecklar intresse och förståelse för naturens
olika kretslopp och för hur människor, natur
och samhälle påverkar varandra

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap
och samband i naturen, liksom sitt kunnande
om växter, djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och
konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap

Engelska
Språk

På Little Acorns lägger vi stor vikt vid att stimulera barnens engelska språkutveckling.
Genom att använda engelskan som vårt dagliga språk utvecklar vi en förståelse för det
engelska språket. Barnen förståelse är bra och barnen har klara direktiv att fråga om de
inte förstår. De frågar varandra först sedan oss, del av vår värdegrunds arbete att hjälpa
varandra.
Vi använder oss av tex flashcards som lek där barnen lär sig engelska ord.
Även sånger och lekar.
Vi bygger upp meningar som barnen kan använda.
Tex: Water please, more water please, Can I have more water please.
Det är viktigt att vi under dagarna är säker på att vi har rätt språknivå. Ligger vi lite över
barnets språknivå så stimuleras och utmanas språkutvecklingen. För enkelt eller för
svårt språk kan hämma utvecklingen.
Vi arbetar med övertydlig kropp språk, gester och bilder så att engelskan kan vara mer
begriplig.

Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd
och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar,
ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra

Samarbete 4H klubb Kesätter
Ansvarstagande, hållbar utveckling

“4H ska erbjuda aktiv verksamhet och får enligt 4H:s
riktlinjer inte likna en djurpark. Ett av 4H-gårdens
viktigaste mål är att alla på gården ska ta aktiv del i
alla de sysslor som förekommer. Barn och ungdomar
får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar och den
enskildes personlighetsutveckling främjas i enlighet
med vårt motto; ”att lära genom att göra”.

Under hösten 2016 började Little Acorns ett samarbete med 4H.
Tanken är att under årens lopp kommer barnen får lära sig ansvarstagande
genom att ta hand om det djuren som finns där.
Vi samlar mat till djuren från tex överbliven mat.
Barnen hjälper till att städa och tex plocka ägg.
Barnen får lära sig om de djur som finns på gården.

Utveckla sin förmåga att upptäcka,
reflektera över och ta
ställning till olika etiska dilemman
och livsfrågor i vardagen

Tuppen Kalle Blomkvist var borta, vad hade hänt?
Barnen fick reda på att Kalle hade blivit arg på de andra tupparna och hönsen.
Så arg att han börjat dra ut fjädrar på hönsen.
Tyvärr fick då Kalle inte vara kvar och han avlivades.
Barnen hade många frågor om hur och varför.
Tillsammans bestämde vi att Kalle nog fått en bra begravning och nu var i tupp
himlen. Han leker nog med de fåglar, möss och maskar som vi begravt förut.

Utveckling och lärande
Motorik och hälsa

Att utveckla
koordinationsförmåga, kroppsuppfattning
samt förståelse för vikten av att värna om
sin hälsa och sitt välbefinnande

Lekar i bokskogen i Kjesäter:
För att gå balansgång måste du
ha koll på många muskler
samtidigt.
Här är det samverkan i hela kroppen
som gäller.

Barnen har dagliga promenader omkring Kjesäters området. Allt från en vanlig
promenad till äventyr i bokskogen med balansgång, klättra i träd, springa och leka
träd datten. Skogen är den perfekta platsen för motorik träning!
Varje dag är individuellt anpassad till de barn som har sin omsorgsdag med oss.
Under sensommar och höst plockar vi också nässlor, bär och svamp med barnen.
Vi använder vad vi plockar i den mat som vi äter.

Föräldrarkontakt och föräldrarinflytande
Daglig kontakt med föräldrar vid lämning och hämtning ger en god grund
för samarbete och kommunikation oss emellan.
Vi känner att på detta sätt kan vi bygga ett nära och respektfullt samarbete.

2016 har varit ett turbulent år för både oss som driver Little Acorns men också självklart
för föräldrarna till de fina barn som vi har hos oss. Vi känner dock att 2016 har öppnat
upp för en större och öppnare kontakt mellan Little Acorns och våra föräldrar.
Vi som verksamhet har mottot: Familjen i focus.
Vårt mål är att ge en holistisk barnomsorg till de familjer som vi har nöjet av att få lära
känna, våra Little Acorns.

Föräldrargruppmöte var tredje månad
med personal på Little Acorns.
Facebook föräldragrupp
( oberoende från personal från Little Acorns)
Utvecklingssamtal erbjuds om barnets
vårdtagare ber om det.
Sommarfest, där vi grillar och leker
Julfest, med pyssel och mat.
Information ges till vårdtagarna på vår
anslagstavla i hallen.
Vi delat även med oss om olika projekt eller
dagar på vår Facebook sida.
Föräldrar enkät, där vi kan uppskatta om hur
trygg familjen känner sig.
Föräldrar är alltid inbjudna till att komma till
utflykter tex Humlegården.

Julfest
Little Acorns bjöd på soppa och
färskt bröd. Fika med kaffe, tea
och julmust.
Vi julpysslade tillsammans med
barnens familjer.
Alla är välkomna, syskon, mor
och farföräldrar och nära vänner
till familjerna.
En uppskattad fest där
föräldrarna får en chans att lära
känna varandra närmare.

