
UKERAPPORTER 

En unik mulighet til å følge med i ditt barns hverdag fra ett til seks års alder. Et barn er ca. 8 
timer hver ukedag borte fra hjemmet. Hva gjør barnet i alle disse timene?  

I Vik formingsbarnehage skriver pedagogene rapporter fra ting som har skjedd siste uke. I 
rapportene legges det ved masse bilder som viser,  ikke bare ditt barn, men også  alle 
vennene til barnet. Det viser aktiviteter som de deltar på, hvilke leker de er opptatt av, hva 
de holder på å utforske, om de har lært å smøre brødskiva si selv, kle på seg selv, men også 
hvordan vi takler følelsene sine, øver på å regulere temperamentet sitt og hvilke kunnskap 
de erverver. Kort sakt hvilke ferdigheter, holdninger og kunnskap barn erverver gjennom de 
seks første leveårene sine. Vi oppfordrer alle foreldre å opprette en mappe på sin data der 
de kan lagre alle rapporter for senere å kunne mimre over svunnende tider. 

I tillegg til å beskrive hverdagen skriver også pedagogene av og til om hva som rører seg i 
den spesielle aldersgruppa for tiden. Hva er typisk for alderen. Gjennom disse innleggene vil 
foreldre ofte kjenne igjen sitt barn og de utfordringene som gjør seg gjeldende her og nå. 
Dette igjen kan føre til gode samtaler mellom hjemmet og barnehagen. 

Ser man på aktivitetene som blir avbildet kan man få mange tips til aktiviteter som man også 
kan gjøre hjemme. Man kan følge årstidene, merkedager o.s.v.  Alle bildene er til for at 
foreldre skal kunne sitte ned å se på bildene sammen med barna og lytte til deres historier 
om hva de har gjort den siste uken. Dette vil skape en bro  mellom barnehagen og hjemmet.  

Ukerapportene i Vik formingsbarnehage erstatter ukeplaner. Vi våger den påstanden at det 
er bedre å fortelle om alt vi har gjort sammen med barna enn å love noe i planer vi ikke 
klarer å holde. Grunnen til at vi finner det vanskelig å gjennomføre planer er fordi barn er 
veldig uforutsigbare i sine ønsker og behov og vi legger deres medvirkning og 
medbestemmelse til grunn for vår hverdag. Vi har selvfølgelig en dags- og ukerytme, så helt 
uforutsigbare er ikke barnehagen vår. 


