


I 2017 kom den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette
dokumentet er et av barnehagens viktigste verktøy i det pedagogiske arbeidet. Det
er et overordnede dokument som legge føringer for hvordan barnehagen skal
utformes og utvikles, hvilke retningslinjer vi skal jobbe i tråd med, og hva barna skal
oppleve, erfare og lære.

Rammeplanen bygger fortsatt på den samme tradisjonen nordiske barnehager er
kjent for, der leken og barndommens egenverdi er i sentrum. Årets årsplan vil som
forrige år, også vektlegge de nye fokusområdene; mangfold, språk og vennskap.

Innledning

Åpenhet, god kommunikasjon, tanker og ideer fra barn, foreldre og ansatte ønsker vi
fremdeles skal sette preg på denne utviklingen.

Noen av verktøyene vi skal bruke for å nå dette, er:

-  å videreføre «SPROFF» 3 dager i uken for de største barna

  -  fokus på musikk (høre, spille, danse og synge), regler og klappeleker hver onsdag

  -  fortsette med «Sprell i jungelen», et tilrettelagt miljø med sang, musikk, bevegelse og
     sanseopplevelser.  Opplegget tar oss med inn i jungeldyrenes verden, og deres
     opplevelser i møte med oss – og andre dyr.

   -  «Filosofiske samtaler med barn», et opplegg laget av Beate Børresen, som et
                pedagogisk hjelpemiddel til å samtale om og undre seg over fenomener og følelser.

  -  «Røde og grønne tanker», en materiellpakke for barn å bevisstgjøre seg
     sin egen tanke-og føelesesbevissthet. Videre skal materiellet ”fremme barnas evne til
     egenomsorg og prososial adferd».

Vi gleder oss til å jobbe på kjente og nye måter med barna deres, for å fremme gode vekstvilkår for språk
og samtaler, vennskap og inkludering.  ALLE SKAL MED!



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.

Det 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.
Verdigrunnlag og

Samfunnsmandat

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: 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.
religion og livssyn

Bærekraftig utvikling er et relativt nytt begrep i barnehagen og det er et begrep vi har jobbet mye med å forstå, i

barnehagesammenheng. Slik 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 insektspiser, 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 vi også snakke sammen om.



Hva skjer i år ?



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.

 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

«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.

ned i barnas høyde. Vi voksne må kunne tolke både verbale og kroppslige uttrykksmåte, 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 blir ikke alltid 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

 f.eks. lage et sjørøverskip av papp.
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Hvordan vil vi oppnå dette:

- 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
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Hvordan vil vi oppnå dette:

  - Vi skal ha inviterende lekematerialer som

     inspirerer til forskjellig lek

  - Vi skal legge til rette for fellesleker, ute og

    inne.

  - Vi skal ha lekegrupper, blandet og

    iblant aldersbestemte

  - Vi skal observere, delta og veilede i lek

    sammen med barna

  -  Ha en balanse mellom tilrettelagte

     aktiviteter og fri lek.
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  Hvordan vil vi oppnå dette:

 -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
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Hvordan vil vi oppnå dette:

-  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

Hvordan vil vi oppnå dette:

- 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

Hvordan vil vi oppnå dette:

-  Vi fortsetter med et kontinuerlig språkstimulerende

 arbeid for alle

-  Vi skal ha systematiske språkgrupper for barn i alle

 aldrer

-  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.)



En dag med oss



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

pedagogisk medarbeider
Lene er 27 år og har gått 2 år på kokkelinja og 2 år på barne og ungdomsarbeidfag som har gitt henne mye erfaring med mat og barn. Liker en hektisk
arbeidsdag med varierte arbeidsoppgaver som utfordrer. Hun liker å være ute på  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.

pedagogisk medarbeider
Sara er 21 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. Hun liker  å trene.

pedagogisk veileder, styrer, & eier
Hege ble uteksaminert som barnehagelærer 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 16
og 18 år.

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.

Fellesarbeid
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
Vi skal utvikle oss faglig gjennom individuelt og gruppe kurs, og delta på Bydelens Søndre Nordstrand felles kompetansedag
Vi skal støtte og utfordre hverandre med sikte på å nå familiebarnehagens mål

pedagogisk medarbeider
Olga er 44 år gammel og har mastergrad i internasjonale relasjoner. Hun elsker mennesker, natur, og dyr. Hun er glad i livet og  lutter med hjertet, elsker barn
og å lære noe nytt. Hun liker å trene, og hun er treningsinstruktør for barn og godt voksne. Hun er tidligere master og champion i bodyfitness i Ukraina. Hun er
mor til  fire barn.





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.

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

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 barnehagen så god

som mulig for barnet. Her kan vi ta opp
deres erfaringer så langt, og sammen
bestemme spesifikke fokusområder.

Vi vil ha 2 foreldremøter pr. år, ett i
høstsemesteret, og ett i vårsemesteret.
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.

Mai 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

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

invitert til å delta gratis

Samarbeidsutvalg 2019-2020

Foreldrerepresentant : Cathrine Briel

Ansatterepresentant: Lene Falkenhaug,

Eierrepresentant : Hege Cecilie Lynes Plessas



BARNEHAGENS  FAGOMRÅDER

7.

Alle  fagområdene vil bli berørte i løpet av et helt barnehageår.
Noen måneder har vi ekstra fokus på ett fagområde, nevnt som
undertekst til kalenderen til hver måned.

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle
fagområdene skal være en gjennomgående del av
barnehagens innhold (Rammeplan:2017)



 august 2019
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Plutselig var vi tilbake i barnehagen igjen – etter noen

deilige sommerlige uker med velfortjent ferie.  Velkommen

til dere som har vært her før – og et spesielt velkommen til

dere nye foreldre!

Vi legger ikke all verdens planer de første ukene i det nye

barnehageåret.  Hovedmålet er at barna blir vant til

barnehagehverdagen igjen – og ikke minst at de nye barna

blir trygge, kjent med de andre barna, oss voksne, og

opplever at de blir integrert i gruppen.  Dette er selvfølgelig

de voksnes hovedansvar.

Noen få planer har vi;  som regel bugner det av bær på

denne tiden, og hva er mer naturlig enn dette fokuset.  Alle

barna skal selv få plukke de store hageblåbærene og rips fra

ripsbusken vår. Samtidig lærer nye begreper som ”moden”

”kart”, ”sur” og ”søt”. Bringebærslåtten skal danses og

synges, til tross bringebærenes lave forekomst i år.

Vennskap blir også et tema det blir naturlig å samtale om.

Fagområder i fokus:



 september 2019
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Alt vi spiser kommer fra naturen, og sensommer / tidlig

høst er tiden da blomstene på busker og trær har blitt til

frukt og bær.

Målet er å lage kortreist mat – og at barna får se og erfare

at maten vår ikke egentlig kommer fra matbutikken, men fra

jorda.  I år bugner det med rognebær, og vi skal plukke og

lage syltetøy av dem.  Men de henger høyt disse

rognebærene.  Dette skal vi få høre om i en fabel av Æsop;

«Reven og rognebærene» (oppr. druene).

September er også tiden for epler.  Vi bor ikke i et distrikt

med store eplehager, men kanskje dukker det opp noe…  I

alle fall skal vi lage eplemos (ørlitegrann sukker må vi ha)

som vi kan ha som pålegg og på sunne havrevafler og i

havregrøten.  Vi skal dele eplene, og se hva som er inni dem.

Hva skjer hvis frøene kommer i jorda tro?

Kanskje finner vi noe blåbær i skogen også?

 er nasjonal brannvernuke, fra 16. – 20. september,

ved inngangen til «stearinlyssesongen». Målet at vi skal få

besøk av en brannbil i september.

Fagområder i fokus:



 oktober 2019
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Målet for dette temaet er å bevisstgjøre barna på sin egen kropp,

og hvordan kan vi ta vare på kroppen vår?  Dette er et viktig tema

for liten og stor.  For de minste blir det også viktig å lære navnene

på de forskjellige kroppsdelene.  Dette skal vi blant annet gjøre ved

å synge sanger om kroppen og de forskjellige kroppsdelene våre, se

på en torso som vi ser et menneske innvendig, se i bøker og  bilder.

Samtidig skal vi også reflektere sammen over at kroppene våre ser

forskjellige ut.  En flott sang om temaet, er ”Du er du og du duger”.

Vi skal fokusere på at vi er likeverdige og bra nok, selv om vi er

forskjellige (òg i internasjonal uke).  Vi skal ha flere samlingsstunder

med vekt på at det at alle mennesker i hele verden er forskjellige -

og det er nettopp det som gjør oss alle SÅUNIKE,!

Selvsagt skal vi bruke kroppen vår også, blant annet med «Hopp og

sprett» med Olga.  Vi skal samtale om hva slags mat som er bra å

spise.

Internasjonal uke har vi i forbindelse med FN-dagen.  Vi skal lære

oss noen ord på alle språkene som er representert i barnehagen, og

kanskje høre en liten barnesang.   Vi satser også på en sosial

internasjonal kveld sammen, med mat fra de forskjellige landene

som barna eller foreldrene er fra, eller har tilknytning til, samt noen

formingsaktiviteter for foreldrene og barna sammen.

Mer informasjon i ukeplanene.

Mandag 7. Oktober skal de 6 største barna til et musikalsk eventyr i

Den Norske Opera (ikke hovedscenen.)

Fagområder i fokus:



 november 2019
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Temaet om kroppen vår fortsetter inn i halve november.

Nå skal vi over i den kreative høst/førjulssesongen.  Vi

skal nemlig tegne kroppen vår i full størrelse, klippe

figurene ut, tegne ansikt – .   Trond Viggos bok om

«Kroppen vår» har blitt en klassiker som vi skal lese i,

blant flere spennende bøker.

Når vi har klippet ut kroppen, skal vi lage øyne, øre, hår,

nese og snakke om hva de forskjellige kroppsdele heter.

På den ene siden skal vi tegne inn litt hvordan vi ser ut

inni (vi tilpasser noe for de minste), og på baksiden av

kroppen vår skal vi tegne mat som er bra for kroppen vår.

Samtaler og benevnelser blir viktige her - og undring;

selv om vi er litt ulike utenpå, så er vi helt like innvendige.

”Hopp og sprett” med Olga fortsetter, og kanskje tar vi

en utflukt til Leos Lekeland, for virkelig å få brukt kroppen

vår (Da pleier vi å gjøre det slik at vi tar med mat - og

vogner til de som sover, slik at vi kan være litt lenger.)

De to siste ukene starter vi med jule forberedelser; å lage

julegaver og pynt til jul.

Fagområder i fokus:



desember 2019
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Vi skal gjøre førjulstiden så rolig, men så kreativ som

mulig.  Stemningen skal vi skape med julemusikk,

forskjellige stemninger med lys, og duft av krydder og

andre aromaer.

Vi har lange juletradisjoner i barnehagen, slik som alle

andre barnehager.  Noen av disse aktivitetene er kjent for

mange; Hver dag har vi der vi tenner

lys, synger og åpner en pakke hver dag til

adventskalenderen, som til slutt blir til krybben i Betle-

hem.    Vi skal bake PEPPERKAKER,  og LUSSEKATTER

til fredag 13. desember.

Onsdag 18.12 skal vi PYNTE JULETREET. På

NISSEFESTEN torsdag 19.12. Skal vi nemlig smånissene

gå rundt juletreet og synge julesanger - en veldig typisk

norsk/skandinavisk tradisjon.  Deretter skal vi  spise

JULEGRØT -  og kanskje kommer den ”ordentlige”

 med noen smågaver. (Ingen skal bli redde!)

Det blir mer fokus på koselig innetid med

JULEVERKSTED enn lange turer i skog og mark.  Julen er

også tid for å tenke på andre;  Vi har tradisjon for å

på Universitetsplassen og gi noen

gaver til de som kanskje ikke får så mange gaver.

Vi ønsker alle en riktig GOD JUL!  Torsdag 2. januar er

det planleggingsdag, første dag for barna er fredag 3.

januar.  Velkommen til et nytt år i 2020!

Fagområder i fokus:



 januar 2020
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Vi skal bruke et ferdig opplegg som heter

 Det er utviklet av en av Heges ….

lærere på Oslo Met.  Opplegget er beregnet på de største

barna i barnehagen.  Vi skal undre oss sammen med de

mindre barna også, tilpasset deres nivå.

Rammeplanen vektlegger barns mulighet til å utfolde

undring og utforskertrang, blant annet gjennom å arbeide

med filosofi. Samtalens betydning for barnas medvirkning

og utvikling framheves.

Forlaget sier dette:

«Å føre en samtale med barn kan av og til føles som et

avhør. En filosofisk samtale er en type samtale som åpner

opp for det underlige og interessante i hverdagen. Barna

får trening å reflektere, lytte, uttrykke seg og til å ta

stilling».

Vi håper selvfølgelig på ordentlig gammeldags snørik

Barna - og vi voksne elsker snø! -  og alt vi kan

finne på med den, og utfolde oss i den:

 -  Vi kan lage snølykter, snøengler og snømenn

 -  Vi kan ake i akebakken vår, og i en større på

 sportsplassen

-  Vi kan gå på ski og skøyter når det er is

-  Vi kan lage snøborg, eller igloo og labyrint (som begge

 trenger masse snø.)

    Vi gleder oss allerede!

Fagområder i fokus:



februar 2020
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Det er første gang vi har dette temaet, og vi fortsetter med

det også denne måneden. Vi skal nå fordype oss litt mer i

de forskjellige følelsene barn – og mennesker – opplever.

Et verktøy vi har tilgjengelig, er legemliggjort i bamsene som

representerer røde og grønne tanker.

Dette verktøyet blir brukt av mange instanser som jobber

med barn. Det skal bidra til å øke tanke- og

følelsesbevisstheten hos barn.

I tillegg skal vi bruke bilder som viser mennesker i

forskjellige sinnstemninger og situasjoner.  Her skal vi øve

oss på å tolke ansiktsuttrykk og mimikk.  Det skal bli

spennende å jobbe med dette temaet!

Søndag 23. februar er det fastelavnssøndag, og vi baker

boller og lager fastelavnskafé fredag 21. februar.

 for de 6 største barna.

I skrivende stund vet vi ikke hvilken ukedag det blir.

Mulig noen endringer i månedsplanen underveis, følg

med på ukjeplanene!

Vi fortsetter med vinteraktivitetene - se januar

måned.

Fagområder i fokus:



mars 2020
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Dette er en klassiker av en historie som har fulgt

generasjoner av barn helt fra 1950-tallet.  Alt er

tilsynelatende en idyll og alle lever i glede og fred med

hverandre.  Men ikke alle passer inn;  De tre røverne er ikke

så snille, og tante Sofie er altfor streng!

Men noen avgjørende hendelser gjør at de endrer seg

Hvorfor, kan vi undre oss?

Jo, byen får bruk for dem som brannmannskap under

brannen i tårnet til Tobias.  De blir vist tillit,  respekt og

nestekjærlighet, og de opplever at de er til nytte for andre.

For et idealsamfunn!

Denne første måneden skal vi bli kjent med historien og alle

de morsomme sangene gjennom den klassiske boken.

 Vi skal høre historien på CD, og vi skal etter hvert også se

og høre noen klipp på Youtube.

Uke 12: Foreldresamtaler.

Fagområder i fokus:



 april 2020
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Kardemommeby er et lite velfungerende samfunn.  Alle og

enhver har sine oppgaver og yrker.  Vi skal se litt

nærmere på yrkene som framkommer i skuespillet, og lære

oss sangene om dem.  Vi skal også leke dem sammen med

kostymer og rekvisitter, flere ganger.

Barn lærer best gjennom lek!  vi at vi og barna blir

inspirerte til å videreføre disse karakterene inn i barnas

lek.

Her er noen av yrkene som er i skuespillet

Trikkefører Syversen
Politimester Bastian
Metereolog (Tobias i tårnet)
Røvere – er det noen jobb da?
Barberer
Brannmester,
Sirkusdirketør
Slakter
Baker

Vi skal også snakke om hvorfor vi feirer påske – og

selvsagt ha påskeverksted.

Torsdag 2. april har vi GUL DAG, der vi spiser gule ting,

og har på oss noe gult, hvis vi har.

Påskekafé med foreldre fra

15.30 – 17.00

Fagområder i fokus:



 mai 2020
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- nå blir det barnas fest!  Vi skal

snakke om hvorfor vi feirer 17. mai, og se på den og lære

oss den fine ræppesangen om 17. mai som ble laget til

200-års jubileet.  Vi skal få se bilder av kongen og

dronningen vår, og se på slottet hvor de bor. Ingen 17. mai

uten de fine 17. mai-barnesangene som vi skal lære oss.

17. mai-verksted – det blir gøy med farger i rødt, hvitt og

blått! Og hva er egentlig et barnetog – går det på skinner

mon tro?  Kanskje vi må øve oss litt….

Vi fortsetter å øve på de av sangene og yrkene som

fascinerte barna mest i forrige måned.  Men resten er

hemmelig……..

At barna og voksne skal ha en innflytelse på innholdet i

barnehagen, er nedfelt i Barnehageloven og Rammeplanen.

En måned av årsplanen pleier vi å utfordre dere foreldre til

å komme med  direkte innspill til månedens tema. Ta

gjerne utgangspunktet i noe dere ser barna er opptatt av,

eller spør dem direkte. Det kan være alt fra kjøretøy til

insekter.

Fagområder i fokus:



 juni 2020
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Tradisjonen tro skal vi fordype oss i fenomener i naturen

som omgir oss som, luft, vind, varme, kulde og grønt som

gror.

Samtidig skal vi undre oss sammen;  hvordan vet plantene

at de skal vokse oppover?  Hvordan kan vi kjenne luft når

vi ikke ser den?  Nærmere beskrivelser kommer i

månedsbrevene.  Vi skal få inspirasjon av Andreas Wahls

bok, og gjøre aktiviteter inne som ute.

Samtidig må vi gjøre forberedelser til den store

sommerfesten, tegne VELKOMMEN skilt, pynte og plukke

blomster.

Førstehjelpskurs for ansatte og foreldre (gratis)

Fagområder i fokus:



Pdf 15...

07:30 - 08.15 Frokost
Barna kan spise frokosten sin i barnehagen fra
de kommer, og til kl. 08.15.
08.15 til kl. 09.00, lekegrupper

09:00: SPROFF-grupper for førskole-
barna TI + ONS + FRE
Språkrelaterte samlingsstunder for alle
hver dag.

10:00 -11:30
Prosjektarbeider, utetid,
forming, tur i skogen/leke-
plassen.
Frilek og voksenstyrte
aktiviteter.

11:30 - 13:00 Sovetid / hvilestund
De minste barna sover ute. Noen
hviler . Hvilestund for resten ca. ½
time med lydbok eller rolig musikk.

11.30 - 13:30 Frilek, bordaktiviteter eller
prosjektarbeid for dem som ikke sover.

13:00 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. Lek /Lekegrupper
ute eller inne

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

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

10.30 - 11.00 Fellesmåltid ute eller
inne. Barna spiser medbragte matpakker

16:45
Seneste henting av barna



Planlegging

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.

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 reflektere sammen over vår egen
praksis for å utvide og utvikle oss selv og hverandre i møte med barna og
barnehagens verdier.

Dokumentasjon

vurdering

Planlegging i barnehagen skal gi personalet et godt grunnlag for å tenke og handle
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 å utveksle erfaringer både med andre private og kommunale
barnehager.
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