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Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av
barnehagens pedagogiske arbeid. Rammeplanen trekker frem noen aspekter ved barnehagens verdigrunnlag
det særlig skal legges vekt på. Disse er: Demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd,
bærekraftig utvikling og livsmestring og helse.
I dette grunnlaget ligger det at

Mangfoldet skal brukes som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke
og følge opp barna ut fra deres kulturelle, sosiale og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at
alle barn blir sett, anerkjent for den de er og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. I
rammeplanen står det også at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk,
religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

Bærekraftig utvikling er et relativt nytt begrep i barnehagen og det er et begrep vi har jobbet mye med å
forstå, i barnehagesammenheng. Sånn vi forstår det, handler bærekraftig utvikling i barnehagen om å gi barna
en begynnende forståelse av jorden som økosystem, naturen og ressursbruk. Dette kan omhandle alt fra hva
insekter og dyr gjør og hvorfor de er viktige. Eksempelvis vil kunnskap om edderkoppens positive funksjoner
som insekts spiser, bidra til en forståelse for deres viktighet i økosystemet, og deretter motvirke frykt og ønske
om å mose eller bli kvitt dem. Videre kan bærekraftig utvikling handle om at vi ikke kaster søppel i naturen
og at vi sorterer avfallet vårt. På denne måte kan det gjenvinnes og brukes om igjen. Å få innsikt og forståelse
for disse prosessene vil være et mål for dette barnehageåret.

Området eller i hvert fall begrepene livsmestring og helse, er et nytt tema i den nye rammeplanen. Livsmestring
og helse handler om at barna skal ha god fysisk og psykisk helse og at dette blir fremmet og tilrettelagt for
i barnehagen. Gjennom barnehageåret skal vi gi barna gode muligheter for fysisk utfordring og utfoldelse, de
skal få klatre, hoppe, balansere, løpe og sprette. De skal også være perioder der det er rom for avslapning,
hvile og ro. Vekslingen mellom aktivitet og hvile er sentralt i barnehagen.
Et annet sentralt aspekt ved området livsmestring og helse er gode matvaner. Gjennom gode måltider både
sosialt og næringsmessig, vil vi legge til rette for at barna skal utvikle og opparbeide seg matglede og sunne
helsevaner. Barn har behov for mye god og sunn næring i en periode der de er i enorm vekst, både fysisk og
psykisk.
Livsmestring og helse handler også om at barna trives, har en følelse av egenverd og ikke opplever krenkelser
eller mobbing. I Brennastubben jobber vi aktivt for å motvirke alle former for mobbing og å inkludere alle i
fellesskapet.



Del
mål :



«Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til
at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven
§ 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1» (KD, 2017).

Barn er kompetente og har en lovfestet rett til medvirkning. I Brennastubben familiebarnehage tar vi barns medvirkning på
alvor. Medvirkning handler om mer enn å kunne bestemme hvor vi skal gå på tur, hva man skal ha på brødskiva eller hvilke
leker vi skal leke i barnehagen. Det handler om å kunne uttrykke seg om hvordan man opplever barnehagehverdagen fra et
barneperspektiv, og ikke minst bli tatt på alvor i deres forskjellige uttrykksmåter. God og kontinuerlig observasjon, samt
personalets evne og vilje til å lytte, ta imot og tolke barnas utsagn og uttrykk, er fundamentalt for at medvirkning skal bli
reelt.

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.

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.

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 medbestemmelse),
fordi disse valgene ikke alltid blir til deres eget beste. Vi
har en bedre hukommelse, 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. 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; de vil leke, hva de
vil leke med, fordele roller 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 symboler, slik at valgmulighetene
blir synlige. De får velge meny til bursdagen sin, velge
noen sanger til samlingsstunden, osv. annen måte vi tar
hensyn til barns medvirkning på, er å lage et
prosjektarbeid med utgangspunkt i noe barna viser en
spesiell interesse for, f.eks. lage et sjørøverskip av papp.



Personalet skal

]ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile

]legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre

]sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen

]møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn

]være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet

]støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg

]bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

- Være genuint tilstede når vi er på jobb. Vi er der barna er, både fysisk og mentalt

- Vi skal gi rom for veksling mellom aktivitet og hvile

- Vi skal opprettholde gode rutiner for nødvendig forutsigbarhet

- Vi skal jobbe med følelser, samhold og fellesskap



- Vi skal ha inviterende lekematerialer som inspirerer til forskjellig lek

- Vi skal legge til rette for fellesleker, ute og inne.

- Vi skal ha lekegrupper, aldersbestemt og blandet

- Vi skal observere, delta og veilede i lek sammen med barna

Personalet skal

]organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek

]bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til
rette for utvikling av leketemaer

]fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare
glede i lek

]observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser

]veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre

]være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek

]ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.



Personalet skal

] tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte
barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse

] støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i
fellesskapet

] synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og
perspektiver i fellesskapet

] legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas
perspektiver og handlinger

] utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i
utforskende samtaler

] synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som
grunnlag for
opplevelser, utforsking og læring.

- Vi skal filosofere, utforske og undre oss sammen om ulik tematikk

- Vi skal ta barnas opplevelsesverden på alvor

- Vi skal fremme demokratiske prosesser

- Vi skal belyse og løfte frem alle aspekter ved barn

- Vi skal fremheve barnas tilhørighet



Personalet skal

]sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring

]legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling

]være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter

]støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner

]utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold

]støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem

]sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser.

-Vi skal tilrettelegge for varierte opplevelser, erfaringer og aktiviteter

-Vi skal ha en rekke prosjekter i løpet av året

-Vi skal være aktivt deltakende med barna i deres utforsking
av ulike temaer og interesseområder

-Vi skal være engasjerte og ta med vår egen, unike kompetanse inn i
barnehagen



Personalet skal

]støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde
venner

]samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap

]støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser,
opplevelser og meninger

]støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner

]forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

- Vi skal inkludere alle

- Vi skal filosofere om vennskap

- Vi skal ha respekt for barnas følelser uten å bagatellisere

- Vi skal ha fokus på den subjektive opplevelse til barn



Personalet skal

]anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte
deres språkutvikling

]stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle
barn involveres i samspill og i samtaler

]sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og
følelser

]være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon
med alle barn

]følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har
ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen
språkutvikling

]bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte
flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas
norsk-/samiskspråklige kompetanse.

- Vi fortsetter med et kontinuerlig språkstimulerende arbeid for alle

- Vi skal ha systematiske språkgrupper for barn i alle aldre

- Vi skal fantasere og undre oss sammen.
- Vi skal legge vekt på dialogisk lesing av bøker. (dvs: vi er i dialog,
snakker om bildene og teksten, ikke raskest mulig lese fra perm til perm.)

- Å utvikle språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv.
- Språket er et verktøy for tankten, et redskap for å forstå seg selv
- Språket gir identitet, fellesskap og tilhørighet.
- Srpåk med begreper blir kalt ”TANKENS KLÆR”
- Det å kunne flere språk er en ressurs både for den enkelte og for samfunnet
- Flerspråklige barn - med god språkkompetanse på begge språk, viser ofte

større språklig bevissthet, og bedre evne til å finne gode løsninger (diver-
gent tenkning) og god sensitivitet for kommunikasjonssignaler (Høigård 06)



Lene Falkenhaug

pedagogisk medarbeider

Lene er 26 år og har gått 2 år på

kokkelinja og 2 år på barne og

ungdomsarbeid fag som har gitt

henne mye erfaring med mat og

barn. Liker en hektisk arbeidsdag

med varierte arbeidsoppgaver

som utfordrer. Hun liker å være

ute turer i all slags vær. Bryr seg

om helse, familie og venner.

Liker å trene, er utadvendt,

fleksibel og positiv, opptatt av å

være tydelig, ærlig og oppriktig.

Katerina Plessa,

pedagogisk medarbeider

Hun er utdannet siviløkonom

med mastergrad i turisme, og

har alltid trivdes i samvær med

barn. 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. er frivillig arbeider i

Norges Røde Kors.

Sara Briel,

pedagogisk medarbeider

Sara er 20 år og kombinerer

skole og jobb. Hun har alltid

vært glad i barn. I fremtiden ser

hun for seg en jobb som

inkluderer barn og ungdom.

I fritiden liker hun å trene.

Hege Cecilie Lynes Plessas,

pedagogisk veileder, styrer,

& eier

Hege ble uteksaminert som

barnehagelærerstudent ved

HiOA vår 2018, og har lang

erfaring som sykepleier. har

jobbet som assistent siden

starten i 2006. 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 15

og 17 år.

Theodore Plessas,

pedagogisk medarbeider

& 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.

Personalet består av 3 pedagogiske medarbeidere I deltidsstillinger, 1 pedagogisk medarbeider I

100% stilling og 1 pedagogisk veileder /barnehagelærer /styrer i 50 % stilling. For tiden er vi fire kvinner og
en mann. 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.

Brennastubben Familiebarnehage eies av Brennastubben
Familiebarnehage AS, med hovedeierne Hege Cecilie Lynes

Plessas og Theodore Plessas. Det er
med hensyn til aktivitetene i

familiebarnehagen, slik at et godt samarbeid med foreldrene
sikres, og barnehagen oppnår sine mål.



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.

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: Uker 43 & 44 i 2018
Uker 14 & 15 i 2019

Oppstartsamtaler

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.

Foreldrenes måned

Mars er en åpen måned hvor det
pedagogiske arbeidet basert på

innspill fra foreldrene og barna, og
hvor det norske språk og
kommunikasjon er i sentrum

Førstehjelps kurs &
Faglige kveldene

I mai - juni arrangerer vi et felles
1.hjelpskurset der foreldrene er

invitert til å delta gratis
Barnehagen vurderer å utvikle et
konsept med felles kveldsmøter

med faglig innhold sammen
med foreldrene

: Foreldrerepresentant :  Ansattesrepresentant: Lene Falkenhaug, Eiersrepresentant : Hege Cecilie Lynes Plessas

Daglig
kontakt
i hente-

/leveringssituasjoner



Bli kjent fasen for et barn i barnehagen kan være den mest krevende, sårbare og usikre tiden i hele barnehageperioden, både for barnet, foreldrene, personalet og de andre barna. Det tar tid for alle parter å bli kjent
med hverandre. Oppstart av barn i barnehage, er noe foreldre ofte gruer seg til.• Hvordan skal man overlevere sitt barn til noen ”fremmede”?• For å gjøre tilvenningen så smertefri som mulig for barna, og ikke minst for
de voksne, får alle nye foreldrene et velkomstbrev med noen enkle veilednings informasjon for bli kjent periode

De første dagene kommer til å bli rene bli kjent dager.• Da er det fint om en av foreldrene/foresatte kan være sammen med barnet i starten.• Hvor lenge det blir, er litt avhengig av barnet, men ca. tre timer første dagen
med en kjent voksen til stede mye av tiden er en god start.• I løpet av de neste dagene kan barnet så bli lengre i barnehagen, og den voksne kortere.• Dersom oppstarten for ditt barn er rett etter sommerferien, er det
som regel også flere nye barn som er i sin egen oppstartsprosess. Det er også en overgang for de etablerte barna å komme inn i rutinene igjen etter en lang sommerferie.

Det er veldig individuelt hvor lang tid barnet bruker på å finne sin plass, og bli trygg på sine omgivelser. Det er mye som er nytt for dem, både de rent fysiske rammene som lokalene, utearealet, rutinene osv, og ikke
minst er det mange nye ansikter og personligheter å forholde seg til. Dessuten er det for mange første gang de skilles fra omsorgspersonene sine i så lang tid.

August er en bli kjent måned uten mye program og med eneste mål at barna blir igjen avslappet med omgivelsene og de nye omsorgspersoner. For å skape en myk og rolig start, har vi erfart at de aller minste kan ha
fordel av å være mye inne å leke med hverandre i et lite avgrenset miljø for en periode. Spesielt når det er kaldt, mye snø, og store uhåndterlige parkdresser å bevege seg i, kan barna bli utilfredse, og fort bli kalde. Da
deler vi barne-gruppen, slik at noen er inne mens noen er ute.

I løpet av de to første dagene, har vi hatt sjansen til å bli litt kjent med barnet deres, og omvendt, og vi har rukket å bli litt kjent med dere. Den tredje dagen, vil vi gjerne ha en oppstartssamtale med dere. Målet for
samtalen er at vi skal bli mer kjent med hverandre og barnet deres, ta opp erfaringer og tanker dere har gjort dere, og det vi har erfart fra de første dagene. Dersom barnet sover, kan vi ha den i dette tidsrommet, eller
før dere går om ettermiddagen. Alternativt kan vi ha den neste dag i forbindelse med levering. Noen synes det er best å ha barnet med, andre vil gjerne at barnet skal være hentet først.

Ikke vær redd for å spørre oss om det dere lurer på underveis i de to foregående bli kjent dagene.

Førskolebarna (4-5 åringer) deltar på separate språklige aktiviteter tre ganger i uken. I tillegg
samarbeider vi med Søndre Dal Gårds barnehagen i et felles opplegg for førskolebarn en dag i uken,

siden begge barnehagene har førskolebarn som sogner til Klemetsrud skole.

Barnehagen følger ” ”,
og som også innebærer årlige møter med skolen for evalueringen av overgangen



Progresjon i barnehagen er nok et sentralt begrep som er nytt av året.
Progresjon handler, ifølge rammeplanen om at barna skal utvikle seg, lære
og oppleve fremgang. For å jobbe med progresjon blir det viktig å tilpasse
aktiviteter og arbeidsoppgaver så barna både blir utfordret og har noe å
strekke seg etter, samtidig som de får mestringsopplevelser ved å «få det
til». For å sikre at alle barna i barnehagen opplever progresjon skal vi i
Brennastubben barnehage legge til rette for at det fysiske miljøet vi bruker
tilbyr utfordringer og mestringsopplevelser uavhengig av motorisk nivå. Vi
skal fordype oss i temaer, bøker, aktiviteter og arbeidsmåter, slik at vi over
lengre perioder kan gjenta, utvide og utvikle arbeidet i barnehagen. Vi som
voksne skal være interesserte og engasjerte i det barna viser interesse for
og bidra med å introdusere nye perspektiver, opplevelser og erfaringer
gjennom egen kunnskap, bøker og lignende. Vi skal også ha materialer,
verktøy, leker og utstyr tilgjengelig for barna slik at de får muligheten til å
bli kjent med, og utvikle kjennskap og ulike teknikker knyttet til utstyr og
forskjellige materialer. Aldersbestemte og til tider aldersblandede
språkgrupper, lekegrupper og lignende, vil også være viktig i arbeidet med
å sikre progresjon for alle barn.

I følge rammeplanen skal barnehagens digitale praksis bidra til
barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i
det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns
læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer
for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av
digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med
barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke
dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital
dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk
forståelse knyttet til digitale medier.

Dagens samfunn blir i stadig økende grad mer digitalisert og
dette er en utvikling barnehagen også må følge med på, og ta
høyde for. I arbeidet med digital teknologi skal vi bidra til at
barna skal få en begynnende forståelse for den digitale
verden. Vi skal ha fokus på å bruke digitale verktøy som
nettopp det; verktøy. Digitale verktøy har endeløse muligheter
som oppslagsverk så utforskning av ulike temaer gjennom
bilder, spill, videosnutter og mye mer vil være sentralt i vårt
arbeid med disse verktøyene. En iPad er mye mer enn en
«spillemaskin», dette ønsker vi å fremheve og legge fokus på.



Planlegging,vurdering
og dokumentasjon

P lanlegging i barnehagen skal gi personalet et godt grunnlag for å tenke og handling langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet slik at
kontinuitet og progresjon, individuelt og som barnegruppe, er sikret . Dette er fellesarbeid og innebærer involvering, debatt og engasjement av alle
ansatte i Brennastubben Familiebarnehage slik at hver enestes ansatt individuell kompetanse og erfaring kommer til gode. Det hovedlinjene i

planleggingsarbeid er gjenspeilet i Årsplanen og Månedsbrevenene, mens mer detaljerte planer er reflektert i ukeplanene og prosjektarbeid.

Brennastubben Familiebarnehage har 6 planleggingsdager og 1 felles kompetansedag. To av augusts planleggingsdager er dedikerte i planlegging av årplanen.
I mai er planleggingsdag dedikert til evaluering av pedagogisk arbeid, språkarbeid og vårt internkontroll system. I juni måned har en felles samarbeidsdag med
Søndre Dal Gård barnehage for å evaluere den årlige samarbeid og planlegge førskolearbeid for det neste barnehageår. Hver september deltar barnehagen i
et felles møte med Klemestrud skole og Søndre Dal Gård barnehage for å evaluere overgang mellom barnehage og skole, diskuterer erfaringer og planlegge
årets samarbied i forhold til Oslostandard. Barnehagen deltar også bevist på felles møter med andre barnehager i Bydelen etter invitasjon av barnehageenhet i
Bydel Søndre Nordstrand med hensyn til å være oppdatert i pedagogisk arbeid og utveskle erfaringer både med andre private og kommunale barnehager.

Vurdering og evaluering av det pedagogiske arbeidet er både formell og uformell, men også fortløpende og systematisk. Foreldrenes tilbakemeldinger er
viktige i våre evalueringer og planer. Det er mange kommunikasjonsveier å gi oss respons på, ved bringing og henting i , og gjennom de mer formelle

kanalene som fra oppstart– og foreldresamtalene, direkte kontakt med foreldrerepresentanten, og via samarbeidsutvalgets møter (2 årlige), foruten på
møtene. Barnehagen deltar i Oslo Kommunes årlige brukerundersøkelse for kvalitetssikring 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.

To ganger i året, hvert havlår har vi mer omfattende evaluering av pedagogisk arbeid i forhold til barnegruppen og fagområdene i rammeplanen, mens den
pedagogisk veilederen, de pedagogiske medarbeiderne og foreldrene snakker daglig sammen i en uformell setting. I år kommer vi til å ha et fast
personalmøte med valuering av pedagogiske arbeidet den siste Onsdag hver måned.

Dokumentasjon er en synliggjøring overfor foreldre, kommunen og lokalemiljøer av hvordan vi som personalet arbeider for å oppfylle barnehagelovens og
Rammenplanens krav. Dokumentasjon kan være Månedsbrevene med bilder og en formidling av det barna har laget i form av bilder eller de ferdige

produktene i små utstillinger: Pedagogisk dokumentasjon er når vi som personale reflekterr sammen over vår egen praksis for å utvide og utvikle oss selv og
hverandre i møte med barna og barnehagens verdier.







august 2018 ”Velkommen - vi blir kjent med hverandre”

Ma Ti On To Fr Lø Sø
Plan-

leggingsdag
1
Velkommen !

2 3
Bendik 1 år

4 5

6 7
Mara 5 år

8 9
Agata 5 år

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 Plan-
leggingsdag



september 2018 ”Vennskap” - Forberedelser til ”Sprell i
jungelen - ”

Ma Ti On To Fr Lø Sø
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
Foreldremøte

28 29 30



oktober 2018 Forberedelser til ”Sprell i jungelen” -
Ma Ti On To Fr Lø Sø

1
Svømming

2
Svømming

3
Svømming

4
Svømming

5
Svømming

6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 Planleg-
gingsdag

20 21

22 Foreldre-
samtaler start

23 24 25 26 27 28

29 30 31



november 2018
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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 Vi tenner
det 1. Lys



desember 2018  ”Jul i jungelen”
Ma Ti On To Fr Lø Sø

1 2

3 4 5 6 7 Vi tenner
det 2. lys

8 9

10 11 12 13 Luciakaffe 14 Vi tenner
det 3. Lys

15 16

17 18 19 20 Nissefest 21 Vi tenner
det 4. Lys

22 23

24 25 26 27 28 29 30

31



januar 2019 grønn eller hvit vinter? - Jungelsprell uansett
Ma Ti On To Fr Lø Sø

1 1.NYTTÅRS-
DAG

2 Planleg-
gingsdag

3 4 5 6

7 8 9 10 11
Feire Daniel

12
Daniel 2 år

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31



februar 2019 vinterlige sprell på snø og is - karneval

Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 2 3

4 5 6
Foreldremøte

7 8 9 10

11 12 13 Karneval 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26
Adam 3 år

27 Faste-
lavenskafé

28



mars 2019 Foreldrenes måned
Ma Ti On To Fr Lø Sø

1 FeireTobias 2 Egil Tobias 3 Fastelavns-
fastelavnskafé 4 år søndag

4 5 6 7 8
Planleggings
dag

9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



april 2019 Vår og påske i jungelen

Ma Ti On To Fr Lø Sø
1
Foreldresamtaler

2 3 4 5 6 7

8 Felles
Kompetanse
dag
Natalia 5 år

9 Vi feirer
Natalia

10 11 12 13 14
Palmesøndag

15 16 17 18
skjærtorsdag

19
langfredag

20
påskeaften

21
1. Påskedag

22
2. Påskedag

23 24 25 26 27 28

29 30



mai 2019 internasjonal måned + 17. Mai
Ma Ti On To Fr Lø Sø

1
1. Mai

2 3 4 5

6 7
Teja 5 år

8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 Norges
grunnlovsdag

18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 Kristi
Himmelfarts-
dag

31
Planleggings-
dag



juni 2019 eksperimenter - forberedelser til
sommeravslutning

Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 2

3 4 5 6 7 8
pinseaften

9
1. pinsedag

10
2. Pinsedag

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20
Sommerfest

21 22 23

24 25 26Vi skal feire
Laura (4 år
11.7)

27 28 29 30



07:30 - 09:30 Frokost / Frilek
Vi har et ”flytende” frokostmåltid med medbragt
mat (barna spiser når de vil innefor denne tiden)

09:30: SPROFF-grupper for førskole-
barna MA - TI + TO
Språkrelaterte samlings-stunder for alle
hver dag.

09:30 - 10.15  Beskyttet periode
hver dag. Levering/henting av barna
etter dette tidspunktet.

10:30 -11:30
Prosjektarbeider, utetid,
forming, tur i skogen/leke-
plassen, prosjektarbeid.
Frilek og voksenstyrte
aktiviteter.

11:30 - 13:30 Sovetid / hvilestund
De minste barna sover ute. Noen
hviler . Hvilestund for resten ca. ½
time med lydbok eller rolig musikk.

12:30 - 13:30 Frilek, bordaktiviteter eller
prosjektarbeid for dem som ikke sover.

13:30 Hovedmåltid
Vi lager og serverer mat. (varm middag 3 dager i uken.)

Menyen vil stå for hver dag på ukeplanene
Maten skal være sunn og næringsrik , gjerne lages av bunnen av, med aktiv

deltakelse av barna. Drikke skal være melk eller vann..

14:15 - 17:00

2. utetid.....eller
I sommerhalvåret er alle
ute om ettermiddagene år
det er fint vær. I
vinterhalvåret veksler vi
gjerne på i forhold til vær,
alder, personalet og
barnas ønsker og behov.
^

Frilek eller
tilrettelagte aktiviteter
som;
- språkgrupper
- lesestund
- spillgrupper
inne eller ute.

16:45 - 17:00
HMS-relaterte rutiner.
Barnehagen stenger

11:00 - 11.30 Fellesmåltid ute eller
inne. Barna spiser medbragde matpakke

16:45
Seneste henting av barna



Brennastubben Familebarnehage AS

Brennastubben 16,1279 Oslo

Tlf. 22 62 00 85
Mbl. 47 24 53 52, 92 06 96 11, 41 27 7858
theodore.plessas@brennastubben.no
hege.plessas@brennastubben.no
www.brennastubben.no


