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   Brennastubben    Familiebarnehage 

år  



innledning 

innledning 
år 

61 barn 

Tiden har gått utrolig fort og det virker som om det var nesten nylig vi anla nytt uteareal og malte vegger slik at lokalene ble klare for en pedago-

gisk hverdag for mange av barn i vårt nærområde.  Gjennom denne reisen, føler vi oss privilegerte som har hatt muligheter for å bli kjent med så 

mange familier, og å ha vært en del av deres barns liv.  Det finnes ikke støre utbetaling enn barnesmil— i dem utstråler glede over nuet, og håp 

for morgendagen.  Denne sommeren ble vi  spesielt rørte, da en  familie og deres barn, som flyttet fra området for mange år siden, kom tilbake for 

å besøke barnehagen.  

Samtidig som vi snur oss tilbake, trenger vi å reorientere oss for å møte morgendagens barn og pedagogikk.  Vi vil jobbe mer slik at hver barn  all-

tid blir sett som et selvstendig individ med egne behov, og ikke bare som en del av gruppe.  Individuell pedagogisk vinkling blir like viktig som 

gruppepedagogikk.  Fokus på mer og bedre språkarbeid—vi innfører i år bruk av TRAS språkobservasjonverktøy for alle som ønsker, fra og med 

3 års alder, på lik  linje med kommunale barnehager.  Vi ønsker å benytte oss mer av naturen som pedagogisk verktøy i året som ligger foran oss. 

Til slutt en stor TAKK til alle som har bidratt og jobbet sammen med oss, både ansatte og samar-

beidspar tnere, og dermed la grunnlaget for å danne det barnehagen er idag.  Deres bidrag og ideer 

har vær t uvurdelige både i gode og krevende dager. 



Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Det er 

spesielt Rammeplanen for barnehage som danner utgangspunktet 

for barnehagens daglige virksomhet. Når man lager en plan for en 

barnehage, må man på den ene siden følge myndighetens mange 

krav og forventninger, og på den andre siden tilfredsstille barnas 

rett til medvirkning. Måten vi prøver å løse denne utfordringen på, 

er å lage en årsplan som er fleksibel og åpen for å gjøre  

forandringer underveis, men som fremdeles har klare føringer for 

det barna skal lære.  

Barns rett til medvirkning er nedfelt i Fns barnekonvensjon, og barne-

hageloven.  Det vil si at barna har rett til å uttrykke seg, og å ha en 

mening om det som skjer i barnehagen.  De har rett til å bli hørt, og 

deres meninger skal bli tatt hensyn til, alt med barnets beste som 

mål.  Alle barn er likeverdige og verdifulle, på lik linje med de voksne, 

men de voksne har en annen rolle enn barna. 

Barnas medvirkning synliggjøres gjennom å kombinere essensen 

fra Rammeplanen for barnehage, med barnas interesser og  

særpreg. Dette kommer frem i månedsbrevene og ukeplanene 

etter hvert som vi blir kjent med barna og hvordan de leker  

sammen. Vi forholder oss også til hva foreldrene kommuniserer at 

barna liker når det gjelder lek, lesing eller mat.  Barns medvirkning  

handler også om å synliggjøre alle barna i gruppen, ikke bare de 

som synliggjør seg selv. Det handler også om å trene på å velge områder innenfor der barna kan få lov til å være med å bestemme, f.eks i  

påkledningsstiuasjoner og måltider. 

Historien om en «kompis-sang» er historie om hvordan barna 

medvirker; 

«En ettermiddag syntes en av våre  medarbeidere at det var på tide med litt 

musikk og dans. Mens vår medarbeider tenkte pedagogisk; å sette på en cd 

plate med kjente og tradisjonelle norske barnesanger, responderte barna; « 

ikke sånn— en annen musikk!». Da prøvde vår medarbeider med en annen 

cd, men barna var fremdeles ikke fornøyde og sa « Nei, ikke sånn—annen 

musikk!».  

-  « Ok,  da hva vil dere høre på da?» spurte undrende medarbeideren  

 Barna svarte « ikke sånn—vi vil ha en kompissang!»  

 «En kompissang ??? Hva er det for noe?? 

 «En kompissang er noe som to venner hører sammen og danser sånn» 

 sa barna mens de begynte å vise hvordan en kopissang skal danses! 

Da en cd med latinamerike rytmer ljomet ut av høyttalerene, ble barna 

endelig dansende og fornøyde!!  

Barns medvirkning 



I praksis i vår barnehage vil barns medvirkning komme til uttrykk ved for eksempel måten vi snakker med barna på, at vi er aktivt lyttende.  Vi voksne må 

ha evnen til å svare på barnas nivå, både mentalt og fysisk, ved å bøye oss ned i barnas høyde. Vi voksne må kunne tolke både verbale og kroppslige  

uttrykksmåter, og være spesielt oppmerksomme på å tolke de minste barnas kroppslige uttrykk som mimikk, og kunne skille mellom forskjellige typer 

gråt.  Det er også viktig at de voksne i sin væremåte bekrefter barnas meninger og 

synspunkter, slik at deres selvfølelse og individualitet blir styrket og utviklet, og bekrefter 

barnas mening. 

 

De kan ikke alltid få velge hva de vil (det er forskjell på medvirkning og medbestemmel-

se), fordi disse valgene ikke alltid blir til deres eget beste.  Voksne har en bedre hukom-

melse, og et videre perspektiv enn barn, så vår oppgave blir å introdusere dem for nye 

og flere valgmuligheter enn de kanskje selv hadde kommet på.  Men der det er mulig 

innenfor de gitte rammene, skal valgmulighetene synliggjøres, slik at barna får en reell 

mulighet til å gjøre valg, når de vil det;  hva de vil leke, hva de vil leke med, fordele rol-

ler i rollelek, hvor de liker å gå på tur, at forslagene deres blir respondert på osv.  Andre 

eksempler er at vi har gjennomsiktige bokser til lagring av leker, eller bokser med sym-

boler, slik at valgmulighetene blir synlige. De får velge meny til bursdagen sin, velge 

noen sanger til samlingsstunden, osv.  En annen måte vi tar hensyn til barns medvirk-

ning på, er å lage et prosjektarbeid med utgangspunkt i noe barna viser en spesiell in-

teresse for, f.eks. lage et sjørøverskip av papp. 

 

 

« Historien om «regn» er en historie om hvor-

dan lyttende voksne tillater barna å medvirke 

i deres hverdag  

D et hadde regnet mange dager på rad i det siste og det 

fantes ikke gløtt av sol. En regnfull dag fra eller til gjorde 

ingen forskjell.  Vi voksne var som vanlig ute en formiddag i 

fullt «pansret» regntøy, og lekte med regn og vann.. Plutselig 

nærmer et av barna seg, undrende, og spør ettertenksomt en 

voksen;  «Er det ikke sånn at mennesker som har kommet opp 

i himmelen ... kommer tilbake som regn ??»   

 

E t dypt filosofisk spørsmål uttrykt med enkle ord, som kan 

innby til videre refleksjoner og filosofiske samtaler med 

barnet. 



Barndommen og barnehagetiden har sin egenverdi, samtidig som vi ønsker å så frø av nysgjerrighet og evne til undring og utforsker trang i barna.  De skal få næring til en skaper trang som 

de kan bygge på senere i livet. Med dette utgangpunktet , kommer barnehagen til å ha to hovedsatsinger i løpet av dette året: 

 

 Systematisk oppfølging barns språkutvikling 
I løpet av fellesferien ga Oslo kommune ut en ny standard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling i barnehagene.  Basert på denne standarden, er alle de kommu-

nale barnehagene forpliktet til å observe barnas språkutvikling med bruk av språkobervasjonsverktøyet TRAS (Tidling Registrering Av Språkutviling) for alle barna som har fylt 3 

år og ved behov /ønske fra barnet har fylt 2 år. 

 

Oslo Kommune oppfordrer også de private barnehagene til å ta i bruk denne standarden, og vår barnehage ønsker å være en del av denne prosessen. Det vil si at alle foreld-

re vil få et tilbud av oss om dere ønsker  (det er mulig for å reservere seg !) at deres barns språk blir observert ved bruk av språkverktøyet TRAS. 

 

Etter foreldrenes ønske, skal barnehagen så drøfte observasjonene (mestring og utfordringer) sammen med hvert enkelt barns forelder/foreldre (i foreldresamtalene), og  i 

felleskap lage en oppfølgingplan på hvordan vi sammen kan bidra videre både i barnehagen og hjemme.  Oppfølgingsplanen skal deretter være en intregrert del av foreldre-

samtalene.  (Dersom dere ikke ønsker dette tilbudet, vil selvsagt alltid barnets språk være et viktig tema i foreldresamtalene.) 

 

Foresatte skal alltid få en kopi av ferdig utfylt og underskrevet skjema.  Foresatte skal ha informasjon om oppbevarings rutinene, og kan kreve innsyn. 

 

Vi som barnehage, synes det er viktig at barnehagens språkarbeid systematiseres og at det blir fokusert på det individuelle barnets språkutvikling. Vi støtter alle bidrag i denne retningen, selv om det 
innebærer et  krevende arbeid for barnehagene, spesielt i startfasen.  Vi tror at uansett hva dere ønsker/ser behov for for deres barn, vil vårt engasjement med TRAS bidra til et øket fokus og dermed 
en bedre bevissthet omkring språkarbeid; hvordan vi kan praktisk kan implementere det i barnehagehverdagen, og hvilke verktøy vi kan bruke.  Slik tror vi at det å jobbe med TRAS vil bli en ressurs 
både  for barna, de ansatte og foreldrene, og vil bli en positiv faktor i å heve kvaliteten på barnehagens språkarbeid. TRAS er luansett et nyttig verktøy for å legge til rette for samspill, kommunikasjon 
og læring i barnehagen, og bygger under de viktige områdene for sosial kompetanse og språkutvikling som barnehagen vår er opptatt av. 
 
 

 Bruk av skogen som læringsarena 
Vi skal fortsette å bruke skogen som læringsarena, men har valgt å legge dette til vårhalvåret 2016 siden det på sensommeren 2015 ble observert ulv i  denne delen av  

Østmarka og på boligfeltet Dal/Brenna. 



10 år med årsplaner 



innblikk i hverdagen 
se mer på www. brennastubben.no 



Det pedagogiske arbeidet sammen med barna, skjer gjennom vår daglige omsorg og samhandlinger, strukturerte og i friere ram-

mer,  fra vi tar imot dem om morgenen, under måltidene og andre daglige gjøremål.  Imidlertid står barnas lek sentralt i barnas utvik-

ling og læring.  Gjennom leken lærer barna sosiale spilleregler, hvordan  skape vennskap, kunnskap blir overført gjensidig barna imel-

lom, og gjensidig mellom voksne og barn.  Voksenrollen blir å beskytte den fine, flytende leken, komme med innspill og ideer når det 

trengs, forebygge og hjelpe barna å løse konflikter konstruktivt.  Derfor legger vi vekt på å ha aktivt observerende og deltakende voks-

ne, både i den frie leken, og i de mer strukturerte aktivitetene.  

 

De fagområdene beskrevet i Rammeplanen, skal for det meste dekkes av temaarbeidene vi skal ha hver måned. I tillegg kommer områder som språk og sosial 

kompetanse, som det skal jobbes med kontinuerlig. Vi skal som tidligere om årene jobbe periodevis med prosjekter og temaer som går over lengre tid.  Årspla-

nen skal gi en oversikt over temaer og arbeidsmåter, mens månedsplanene og ikke minst ukeplanene vil gå mer i dybden i beskrivelsen av de forskjellige aktivite-

tene og pedagogiske målene.  Vi har innført tilpasset skoleforberedende satsing for våre førskolebarn, slik at de kan være klare for å begynne på skolen til høs-

ten. Vi følger et tilsvarende opplegg for skolestartere i samarbeid med skolen, basert på Oslo kommu-

nes Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.  Hver torsdag treffer vi 

førskolebarna fra Søndre Dal Gård Barnehage i skogen. I felleskap bruker vi elementer fra  

skoggruppemetoden, lek og aktiviteter i smågrupper, bål og friluftsaktiviteter. 

Den pedagogiske sirkelmodell 

Siden etableringen, har Brennasstubben Familiebarnehage valgt å fokusere på to områder som vi synes er 

spesielt viktig for barn :  sosial kompetanse og språkutvikling. 

 

Disse optimale målene er i sentrum for hva vi kaller ”vår pedagogiske sirkelmodell”.  

Den består av 3 forskjellige sirkler:  

 

”trygghets og omsorgssirkelen”,  

”virkemiddelsirkelen”,  

og målet som er ”sosial kompetanse- og språkutviklings sirkelen”.  

 
Alle sirklene er knyttet tett i hverandre og er like viktige for barnets utvikling. Selv om har vi jobbet med dis-
se områdene ekstensivt, er de alltid like aktuelle, og temaer man egentlig aldri blir ferdige med.  



Språkutvikling & sosial kompetanse 
Det å lære å omgås andre barn på en positiv måte er helt essensielt for barnas ut-

vikling, og et viktig fundament for all videre sosiale læring både i skole og i sam-

funnet.   Vi har fokus på at barna skal kunne se seg selv litt utenfra, som er viktig 

for å utvikle empati og medfølelse med andre, å hjelpe dem til selvkontroll, men 

ikke minst å erfare de mange gledene som vennskap gir.  

Å dele lekene sine på ”HA-MED-LEKE-DAG (på fredagene) gir erfaringer med at de både gleder de andre barna, 

de lærer at de blir glade selv når de gleder andre, og ikke minst erfarer de at de får en enda større tilgang på leker 

når man deler.  De skal lære at både de selv og de andre har sine rettigheter og grenser som de må respekte-

re.  ”Stopp”regelen er et lite eksempel på et verktøy vi lærer dem i denne sammenheng. 

 

Ferdigheter innen språkutvikling og sosial kompetanse henger nøye sammen, de påvirker hverandre gjensidig, og 

er tilsammen det viktigste grunnlaget for barnas videre utvikling. Barn med dårlig språk kan slite med å komme inn 

i leken og etablere vennskap.  Men det er også nettopp i leken at barna utvikler språket sitt.  Derfor er vi ekstra 

oppmerksomme på disse områdene, og de vil alltid være sentrale emner i foreldresamtalene. 

Personalet fokuserer på de enkelte barnas utvikling, og vi legger til rette for sosiale- og språkstimulerende aktivite-

ter i mindre aldersrelaterte grupper, f.eks med spill, strukturerte aktiviteter, høytlesning med samtaler i samlings-

stundene.   

       Bruk av TRAS 

I linje med alle kommunale barnehager i Oslo 

skal Brennastubben Familiebarnehage tilby alle 

foressatte som ønsker det, mulighet for at deres 

barn språkutvikling blir observert ved bruk av 

språkobervasjons verktøy TRAS  

(Tidlig Registrering Av Språkutvikling.  

 
Tilbud gjelder for alle barna som har fylt 

3 år, samt ved behov for barn fra fylte 2 

år. 



samarbeid 
Foreldresamtaler 

To ganger pr. år får dere tilbud 

om foreldresamtaler. Dersom 

dere har behov for en 

foreldresamtale tidligere eller 

oftere enn oppsatt, er vi alltid 

tilgjengelige for det. 

Merk :  

uke 48 i 2015 & uke 14 i 2016  

.   

Tilvenningssamtale 

Den 3. tilvenningsdag har vi en 

tilvenningssamtale for foreldre, for 

nyoppstartede barn. Målet er at vi 

som ansatte og dere som foreldre 

skal bli kjent med hverandre, slik at 

vi kan gjøre den videre startfasen i 

barnahagen så god som mulig for 

barnet. Her kan vi ta opp deres 

erfaringer så langt, og sammen 

bestemmer spesifikke 

fokusområder.  

Foreldremøter 

Vi vil ha 2 foreldremøter pr. år, ett i 

høstsemesteret, og ett i vårsemesteret. 

Dere vil på forhånd få en agenda. På 

foreldremøtet om høsten vil vi bl.a. 

alltid presentere, og godkjenne 

årsplanen. Det vil også alltid være rom 

for spørsmål og temaer dere gjerne vil 

ta opp. Vi ønsker å få til en avslappet 

og uhøytidelig atmosfære, samt et 

hyggelig sosialt samvær, hvor foreldre 

også kan bli kjent med andre foreldre . 

.   

Frokost i farta 

Et uformelt og sosialt treff ca. 

hver annen måned. Foruten å 

slippe å lage frokost hjemme 

denne dagen, har man her en 

mulighet til å ta opp ting man har 

på hjertet, eller bare en koselig 

prat på morgenkvisten. 

Foreldresrepresentant:           Camilla N. Solbakken  

Ansattespresentant:               Ida Moen Pedersen 

Eiersrepresentant:                  Hege Plessas 

Samarbeidsutvalg 

2015-2016 

Samarbeidsutvalget er til for å bygge opp et godt samarbeid mellom foreldre / foresatte, eiere, 

og personalet i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal blant annet godkjenne årsplanen, og 

har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet, og 

det som er viktig for foreldrene.  SU møtes minimum 2 ganger pr. år. 



fellesarb
eid

 
organisasjon Vi skal være en organisasjon som vektlegger samarbeid og gode relasjoner mellom mennesker.  Vi skal snakke ofte og åpent sammen både faglig  

(individuelle– og gruppe veiledninger, personalmøter) og sosialt og skal støtte og utfordre hverandre med sikte på å nå familiebarnehagens overordnede 

Personalet består av 1 perosn i opplæring-

arbeidspraksis frem til desember 2015, 2 

barnehageassistenter i deltidsstillinger, 1 barnehage- 

og administrativ assistent i delt stilling, 1 pedagogisk 

leder på dispensasjon /faglært i 60 % stilling ,   

1 barnehagelærer som rådgiver og veileder i 

pedagogisk temaer , og 1 daglig leder. For tiden er  

vi fem kvinner og to menn.  

 

Vi tror at menn og kvinner utfyller hverandre i sin 

væremåte overfor barna, og vi synes derfor det er 

viktig at barna får kontakt og impulser både fra menn 

og kvinner.  

2 personer studerer ved Høgskolen i Oslo og Akerhus 

for å bli barnehagelærere, 2 personer studerer norsk 

intensivt, og 1 person tar ekstra fag. 

Brennastubben Familiebarnehage eies av Brennastubben Familiebarnehage AS, 

med hovedeierne Hege Cecilie Lynes Plessas og Theodore Plessas. Det er et 

ønske fra eierne å utøve et bevisst engasjement med hensyn til aktivitetene i  

familiebarnehagen, slik at et godt samarbeid med foreldrene sikres,  

og barnehagen oppnår sine mål.  

Ida Moen Pedersen,   
pedagogisk medarbeider 

Hege Cecilie Lynes Plessas,   

pedagogisk medarbeider,  

barnehagelærer student  & eier 

Evangeline Dumay Hebæk,  
opplæring-arbeidsprakssis  

pedagogisk medarbeider 

Åshild Strand,  
pedagogisk leder på dispensasjon,  

barnehagelærerstudent 

Katerina Plessa,  

pedagogisk medarbeider 

Theodore Plessas,  

daglig leder & eier 
Masimo Lind Anicic,  

pedagogisk rådgiver og veileder 



profil 

Katerina Plessa,  

pedagogisk medarbeider 

Hun er utdannet siviløkonom med 

mastergrad i turisme, og har alltid 

trivdes i samvær med barn.  Hun liker å 

hjelpe mennesker i nød /vanskelige 

situasjoner, matlaging, utendørs 

aktiviteter, svømming og dans.   

Hun har lang erfaring fra  

forskjellige økonomistillinger og 

frivillighetsarbeid med flyktninger for 

Røde Kors i Hellas.  Hun er frivillig 

arbeider i Norges Røde Kors. 

Ida Moen Pedersen  

pedagogisk medarbeider 

Ida er 26 år og har 5 års erfaring med å 

jobbe med barn fra 0-6 år,hvorav 1 år 

med hørselshemmede. Hun er i ferd 

med å få ferdig utdannelsen hennes 

som barne– og ungdomsarbeider. Hun 

liker nye utfordninger og muligheten til 

å utvikle seg selv.  

Hun  trives med forming, læring, fysisk 

aktivitet, og kosthold.   

Åshild Strand  

pedagogisk leder på dispensasjon & 

barnehagelærer student 

Hun er tekstilformgiver og pedagogisk utdannet faglærer 

med mastergrad i kunst og håndverk. Høsten 2015 startet 

hun tillegsutdannelse ved HiOA for å bli 

barnehagelærer.  Hun har tidligere vært vikar i barnehage 

og jobbet som miljøterapeut. Hun har de siste årene 

studert og jobbet med norskopplæring for 

innvandrerkvinner. Da har hun drevet et tekstilverksted 

for å ha en praktisk tilnærming til norskopplæringen. 

Utenom det å få lov å holde på med formingsaktiviter 

med store og små, er hun interessert i film og teater.  

Men hun går like gjerne på oppdagelsesferd i skogen 

som å gå på kino. Hun er gift og har to barn, en gutt på 

10 år og ei jente som er født i 2014. 

Masimo Lind Anicic,  

pedagogisk rådgiver og veileder 

Masimo jobber deltid hos oss som 

veileder, og gir råd til de andre ansatte i 

pedagogiske spørsmål.  Han har 

tidligere jobbet i vår barnehage i 8 år, 

men han jobber ikke direkte med barna 

lenger. Han er udannet barnehagelærer 

ved HiOA.   

Han trives med et aktiv naturliv, 

fotografi, tegning og matglede.  Han er 

pappa til tre barn på 5,11 og 12år... 

Hege Cecilie Lynes Plessas,  

pedagogisk medarbeider, 

barnehagelærer studnt & eier 

Hege er barnehagelærerstudent ved 

HiOA, og har lang erfaring som 

sykepleier.  Hun har jobbet som assistent 

siden starten i 2006, og skal fungere som 

pedagogisk veileder til Åshild starter i 

desember 2014.  Hun liker å aktivisere 

barn med musikk, lesing og forming, og 

hennes bakgrunn gir en trygghet i 

barnehagen.  Hun er gift med Theodore,  

og har to barn på 12 og 14 år. 

Theodore Plessas,  

daglig leder &  eier 

Theodore er utdannet 

siviløkonom og har jobbet i 

forskjellige økonomiske, 

organisatoriske og 

administrative stillinger i 

mange år. Han er gift med 

Hege, og er far til to barn. 

Evangeline Dumay Hebæk,  

opplæring-arbeidspraksis, 

pedagogisk medarbeider 

Evangeline går på NAP (norsk 

kurs med arbeidspraksis) på Oslo 

VO. Hun liker å jobbe med 

barna, og håper at hun får 

erfaring fra jobb som 

pedagogisk medarbeider. Hun 

er glad i musikk, og har et barn 

på 4 år.  



1 
måned 

august 2015 
man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 
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Den første tiden av et nytt barnehageår legger vi vekt på trygghet, omsorg og trivsel. De viktigste oppgavene blir å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Vi velger derfor å ha nærmiljø 

og samfunn som tema både i august og september. Barnas medvirkning blir å bidra med sine erfaringer fra hjem og familie, kultur og levesett.  

Vi skal derfor fokusere mye på familien, og lage nye familiekollasjer som vi skal henge opp på veggen. Vi har også tenkt å dra på hjembesøk til barna for å se hvor de bor. Vi tar bilde av barna foran døra inn til huset sitt. Vi 

lager til en fotomontasje i barnehagen fra disse turene. Vi skal også fokusere på mat som barna spiser hjemme med familien sin og lage rettene i barnehagen. Temaene stimulerer barna til å bruke språket fordi det er kjen-

te omgivelser for dem og det etableres en felles referanseramme til lek og samspill. Leken står sentralt i barns trivsel og utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling.  

nærmiljø  & samfunn 

Planleg-

gingsdag 

Planleg-

gingsdag 

MARA 



2
 måneder 

september 2015 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

I september fortsetter vi med hjembesøkene og matkulturen til hvert enkelt barn. Førskolegruppene settes i gang.  

Vi skal også fokusere på sikkerhet når det gjelder brannvern. Vi tar i bruk undervisningsopplegget Brannvernopplæring i barneha-

gen, som er utarbeidet av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidige NOR.  Under-

visningsopplegget vil gå ut på alderstilpassede samtaler med barna om hva som kan forårsake brann.  Vi legger opp til enkel rolle-

spill med hånddukkene Eldar (ild) og Vanja (vann), som følger med fra undervisningsopplegget.  Vi skal også ha rollespill og lek 

knyttet til bruk av brannbiler, politibiler og sykebiler.  Vi leker doktor og pasient. Barna skal lære seg nødnumrene 110, 112 og 113.  Vi 

har en egen Nødnummerregle. Vi skal ha også ha formingsaktiviteter knyttet til helse og sikkerhet.  Torsdag den 17.september får 

vi besøk av brannbil.  Brannvernuka med åpne brannstasjoner er den samme uka, uke 38.  
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nærmiljø og sikkerhet 

Brannbil 
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Fårikåls-
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oktober 2015 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

  kroppen og sansene 

Språkutvikling og sosial kompetanse er våre overordnede mål for driften av barnehagen.  Alle temaene vi jobber med for hver måned bakes inn i hverandre og språk og sosial kompetanse jobbes med 

kontinuerlig.  

Når oktober har kommet, har barna etablert vennskap og trygghet til både barn og voksne.  Da vil vi gjennom kroppen og sansene våre jobbe med språkutvikling og sosial kompetanse. Barna skal få 

en forståelse og respekt for egen og andres kropp. Kroppene våre ligner veldig på hverandre, men de er allikevel ulike, og unike. Hva er likt, og hva er ulikt?   

Vi konkretiserer dette gjennom å lage til et sanserom og legger til rette for ulike sanseleker.  Dette kan f.eks. være Kims lek, vi hører på forskjellige lyder, vi kjenner på ulike materialer.  

I forbindelse med FN dagen, vil vi ha internasjonal fokus med sanger og formingsaktiviteter. 

Foreldre-

møte 

FN  

dag LEON  

MATHEO 



måneder 

november 2015 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

  kultur og tradisjon 

Barn er kulturskapere og vi ønsker å stimulere barna til å uttrykke seg innenfor estetiske fag.  

De skal få utfolde seg i sin fantasi og kreativitet gjennom ulike formingsaktiviteter.  Vi driver kontinuerlig med forming i løpet av et barnehageår, 

men vil vektlegge dette mer i november.  Dette er måneden som innleder høstmørket for alvor og dagene blir kortere. Da er det gøy å sette i gang 

med større formingsaktiviteter. 

Vi skal prøve ut ulike trykketeknikker, veve og klippe geometriske former i stoff og papir.  Vi skal få tak i store pappesker og bygge hus/båt/hytte, 

samt bruke hammer og spiker på plank. 

Planleg-

gingsdag 

Foreldresamtaler 

 

MATEO 

 

VILJAR 
 

BRAGE 

Planleg-

gingsdag 

Frokost  

i farta 



måneder 

kunst, kultur & kreativitet 

  kultur og tradisjon 

Desember er full av tradisjoner i Norge.  Vi skal gå dypere inn i norske tradisjoner gjennom å snakke om jul, høre på julesanger, og 

spise julemat.  Vi fortsetter med formingsaktiviteter, men legger vekt på julepynt til dekorasjon i barnehagen.  Vi skal også lage  

julegaver.  Den tradisjonelle julevandringen til Mortensrud kirke blir også avholdt.  Vi ønsker i år å gi julegaver til Frelsesarmeen og 

tar med noen barn til byen for å overlevere gaver ved juletreet på Universitetsplassen. 

Aktiviteter: bake lussekatter og pepperkaker, lage julepynt, nissefest. 

                        desember 2015 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 Bhg 

stenger 

kl.14.00 

 

AMELIA 

Santa 

Lucia 



måneder 

Kropp, bevegelse & helse 
natur og friluft  ??? 

januar 2016 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

I småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barna uttrykker seg 

mye gjennom kroppen og det er gjennom den at de lærer seg selv å kjenne. Vi ønsker derfor å bruke januar og februar 

til temaene kropp, bevegelse og helse, med ulike innfallsvinkler.  

Er snøen på plass i januar fokuserer vi på uteaktivitetene ski og skøyter og tar frem akebrettene.  Vi bygger snøborg og 

kaller frem snømannen.  Blir det kalde dager over lengre tid planlegger vi tur til Leos lekeland og vi prøver vi oss på 

isskulpturer.  

Planleg-

gingsdag 

Frokost  

i farta 
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man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 
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22 23 24 25 26 27 28 

29       

Som en videreføring av temaene kropp, bevegelse og helse bruker vi februar til 

å finne rytmen og bevege oss til musikk og sangleker.  Vi tar i bruk et tre-

ningsprogram for små barn fra Friskis og Svettis. 

Vi skal ha karneval og lage fastelavnsris og bake fastelavnsboller. I forbindelse 

med at vi lager til fastelavnsboller skal vi også leke butikk og cafè. Vi fargeleg-

ger penger og tar frem «matbutikkvarer». 

Foreldre-

møte 

Karneval 

Fastlave-

boller 



måneder etikk, religion & filosofi 

eventyr og påske 

Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget 

norsk og europeisk kultur. Vi er likevel blitt et flerkulturelt og multireligiøst samfunn og vi 

som barnehage skal også reflektere mangfoldet i barnehagen. Mars-måned avsluttes med 

påsken i år og måten vi ønsker å markere dette på er gjennom å fokusere på de humanis-

tiske verdiene som menneskeverd, nestekjærlighet, tilgivelse og likeverd.  Vi skal gi plass til 

ro og undring, filosofering og samtaler. Måten vi løser dette på er gjennom eventyrformid-

ling. Da ønsker vi et dialogisk samspill om et eller flere eventyr gjennom å bruke håndukker 

og andre rekvisitter. 

Årets hovedeventyr: De tre små grisene 

Aktiviteter: lage rekvisitter til et eventyr/teater.  

Påskeaktiviteter: lage påskepynt, så karse, vi går på påskeeggjakt og baker til påske-

frokosten m/foreldre. Bruke eggrugingmaskinen. 

mars 2016 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Planleg-

gingsdag 

Påskefro-

kost 



måneder 

antall, rom & form 

Barn er tidlig opptatt av tall og telling.  Gjennom lek og eksperimentering i alle hverdagsaktiviteter utvikler barn sin mate-

matiske kompetanse.  Vi i barnehagen skal stimulere til matematisk forståelse og glede gjennom ulike aktiviteter og lek 

som snekring og sortering.  Vi tar i bruk skogen igjen denne måneden og skal tilnærme oss månedens tema med aktivite-

ter i skogen.  Vi skal også jobbe videre med eventyrformidling. 

Aktiviteter: vi bygger hytte i skogen med kvister og greiner.  Kanskje vi bygger litt ekstra på trehytta på lekeplassen vår i 

skogen.  Vi har rollespill rundt eventyret De tre små grisene. Vi bygger med pappkartonger. 

april 2016 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Foreldresamtaler 

Frokost  

i farta 



måneder 

natur, miljø & teknikk 
Fagområdet natur, miljø og teknikk skal bidra til at barn blir 

kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider 

og vær. Derfor legger vi disse temaene til mai og juni, fordi våren 

og forsommeren er en spennende tid i naturen. Og ikke minst 

våkner dyr og mennesker til liv etter en lang vinter! 

Vi skal bruke mai til å forske på naturen rundt oss og stimulere 

barnas nysgjerrighet og undring. Vi satser på flere turer i skogen 

og til Østensjøvannet. Kanskje vi fanger rumpetroll som vi har i et 

akvarium. 

Langtur: Teknisk museum 

Aktiviteter: dugnad/rusken, plante ned blomster i barnehagens 

uteområde, 17.mai-feiring, 

                mai 2016 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Planleg-

gingsdag 

17.mai 

tog 

 

 LUCA 

Frokost  

i farta 



måneder 

juni 2016 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
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20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 10.7 17.7 

natur,  

miljø  

& teknikk 

eksperimenter 

Vi fortsetter temaene natur, miljø og teknikk men nå skal vi leke oss med ulike eksperimenter.  Vi prøver oss på nye og gamle 

eksperimenter; f.eks. kokt egg i flaske, såpebobler. Vi lar oss inspirere av Andreas Wahl sin bok Nært, sært og spektaku-

lært. 

Aktiviteter: hinderløype med rokkeringer og steiner, fargeløp/bokstavløp/talløp, matematikkrebus,  

Langtur/førskoletur: Maritimt museum/båtverksted eller Drøbak 

Tur for de andre: egen tur 

Sommer-

avslutning 

Siste dag.  

Bhg stenger 

kl.14.00 

Barnehagen starter igjen 2. august 2016 

 

TIRIL 

 

AMELIA  MARIA TAYBA 



07.30 09:00 09:30 12:00/13:00 13:30 14:15 17:00 10:00 

1.måltid 

Barna spiser sin 
medbragte mat 

Separate samlingstunder  
for små og store barn 
Kan bestå av sang,  
høytlesning, 

1. utetid 
I sommerhalvåret er alle 
barna ute både formid-
dag og ettermiddag.   
I vinterhalvåret deler vi 
barna oftere i  
aldersrelaterte grupper 
som veksler på  
ute- og innetid. 

Onsdag /Torsdag /
Fredag har førskole-
gruppe (4-5 åringene) 
skoleforeberende aktivi-
teter 

Sovetid / 
hvilestund 
De minste barna 
sover ute.  
Noen hvi-
ler  inne.   
I vinterhalvåret 
har vi som oftest 
hvilestund for 
alle, med lydbok. 

Hovedmåltid 
Vi lager og serverer 
mat. (varm middag 
3 dager i uken.)  
Menyen vil stå for 
hver dag på  
ukeplaneneM 
 
Maten skal være 
sunn og næringsrik , 
gjerne lages av 
bunnen av, med 
aktiv deltakelse av 
barna. Drikke vann 
skal være melk eller 
vann.. 

2. utetid………….eller 
I sommerhalvåret er alle 
ute om ettermiddage-
ne  når det er fint vær.  I 
vinterhalvåret veksler vi 
gjerne på i forhold til vær, 
alder, personalet og barnas 
ønsker og behov. 

…lekestund og ak-
tiviteter inne 
for en gruppe barn. 

Frilek 
Frilek eller voksne-
styrte aktivite-
ter.  rund bordet, 
høytlesning, forming, 
spill og lignende. 
Barna kan også spise 
medbragt frokost 
mellom 7.30 og 8.30.   



Vi evaluerer de gjennomførte planene beskrevet i årsplanen, månedsbrevene og ukeplanene på hver planleggings-

dag.   Ikke-taushetspliktigbelagt infomasjon kommuniseres til foreldrene gjennom månedsbrevene. Her ønsker vi dessuten 

å gi dere et bilde av barnas hverdag i en kortfattet, men personlig og uhøytidlig måte. 

 

 

Foreldenes tilbakemedinger 
Foreldrenes tilbakemeldinger er viktige i våre evalueringer og planer.    

Det er mange kommunikasjonsveier å gi oss respons på, ved bringing og 

henting i  hverdagene, og gjennom de mer formelle kanalene som fra opp-

start– og foreldresamtalene, direkte kontakt med foreldrerepresentanten, og 

via samarbeidsutvalgets møter (2 årlige), foruten på  foreldremøtene.   

 

Barnehagen deltar i Oslo Kommunes årlige brukerundersøkelse for kvalitets-

sikring i barnehagene, og i samarbeid med foreldrene vurderes resultatene 

og det gjennomføres tiltak fortløpende. 

Vi er en barnehage som ønsker å være i stadig forbedring.   

 

Åpenhet, god kommunikasjon, tanker og ideer fra barn, foreldre og ansatte 

ønsker vi skal sette preg på denne 

utviklingen.   

 

2 halvsårs evalueringer – mer omfattende 
Vi evaluerer det pedagogiske arbeidet mer omfattende to ganger i året, van-
ligvis i august og januar.  
Hver mai måned gjennomfører vi en årlig internkontrollevaluering. 
 
På planleggingsdagene går vi igjennom månedenes temaer, mål og aktivite-
ter, og evaluere hvordan gjennomføringen gikk, og om vi har oppnådd de 
mål vi hadde satt oss i forhold til barnegruppen og fagområdene i Ramme-
planen.  Vi vil her også se på ukeplanene og dagsrytmen, og om vi må gjøre 
noen justeringer. 

Pedagogen, assistentene og foreldrene snakker daglig sammen i en uformell 
setting.  
 
De planlagte samtalene mellom personalet og foreldre, skjer ved oppstart-
samtale og de to årlige foreldersamtalene.  
Her samtaler vi om barnets, deres og vår opplevelse av barnas hverdag i bar-
nehagen og eventuelt hjemme.   
 
Vi jobber sammen for å finne de beste mål og løsninger for hvert enkelt 
barn.Foreldenes tilbakemeldinger 

 


