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   innledning

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 overordnede
dokument for hvordan barnehagen skal se ut , hvordan vi skal jobbe og hva barna skal
oppleve, erfare lære.

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

Mangfold blir i større grad sett på som en ressurs og skal brukes deretter. Morsmålet styrkes
best i hjemmet, og norsktilegningen i barnehagen. Dett skal vi jobbe målrettet og intensivt
med, både for store og små. Vi skal jobbe etter et utarbeidet språkprogram for 2 til 4 åringer:
”SPRÅKSKOGEN” 3 dager hver uke. Førskolebarna har sine egne språkleker.

Det pedagogiske verktøyet” Sprell i jungelen” skal vi bruke for at barna skal får rike
opplevelser gjennom samspill i et tilrettelagt miljø, via sang, musikk, ulike sanseopplevelser
og ukentlige samlingstunder. Vi skal ta utgangspunkt i en bok som heter ”Apestreker”. Han
er en lite ape som har mistet mammaen sin, og på sin vandring gjennom jungelen møter
han hjelpsomme dyr, samtig som vi sammen skal gjøre oss oppdagelser og erfaringer med
alle kroppens sanser.

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



     Verdigrunnlag

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

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

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 or disse prosessene vil være et mål for dette barnehageåret.

Området eller i hvert fall begrepene livsmestring og helse, er et forholdsvis nytt tema i den nye
rammeplanen. Livsmestringog 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, deskal få klatre, hoppe, balansere,  løpe og sprette. De skal også være perioder der det er rom

for avslapning, hvile og ro.

.

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,

Samfunnsmandat



Del
mål :

moro med språk, musikk og dans



«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.

. 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.

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 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. Der 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

Ivareta barnas
behov for omsorg



- 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.

Ivareta barnas
behov for lek



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 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

fremme
danning



fremme
læring



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.

fremme vennskapog felleskap



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

- Vi skal fantasere og undre oss om det vi sanser og
    opplever 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.)

fremme
kommunikasjon

og språk

.



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.

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,
Vi skal støtte og utfordre hverandre med sikte på å nå familiebarnehagens mål

pedagogisk medarbeider
Olga er 45 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.

pedagogisk medarbeider
Lene er 29 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 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 18 og 20 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.

pedagogisk medarbeider
Eva er 42 år gammel, har studert
fotografi og jobbet mange år med
dette. Hun bodde og jobbet som
guide i Nord Norge i 5 år, og hun
syntes at det var en fantastisk
opplevelse. Hun er utrolig glad i
barna, i naturen og i friluftsliv. På
fritiden trives hun mye med
trening, matlaging, og hun synes at
å lære noe nytt hverdag er ganske
spennende.



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

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.

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.

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 : Å bli valgt 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.

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

Fra barnehage til skole



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 &
Dokumentasjon

Planlegging 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.

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.



aktivitetsplan

1.  Kommunikasjon, språk og tekst

2. Kropp, bevegelse, mat og helse

3. Kunst, kultur og kreativitet

4.  Natur, miljø og teknologi

5.  Antall, rom og form

6.   Etikk, religion og filosofi

7.   Nærmiljø og samfunn

De fleste fagområdene vil bli berørte gjennom alle månedene. Noen måneder har vi ekstra
fokus på ett fagområde, nevnt som oversktift til hver måned.

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



VI SOM VOKSNE
- er hver dag medskapende deltakere i barnas liv

- skal være kompetente, sensitive, aktive og tilstedeværende, og det er en selvfølge et vi er “på gulvet” sammen med barna

- må bruke observasjon og refleksjon som viktige forutsetninger for gjennomføringen

- har vært på kurs om “Sprell i jungelen” med opphavsdamene

- skal lede en samling per uke med følgende struktur (samt relaterte aktiviteter resten av uken)

1. Vi hører på jungellyder          2. Velkomstsang         3. Sanseaktivitet                 4.Apestreker (utgangspunkt i boken)

5. Samspillsaktivitet         6. Bevegelsesang          7. Hvile /Ro        8. Avslutningssang

.

Bøker er:
Barnas nærmeste

kunstgalleri og
språkkilde



M T O T F L S

1

2
Planleggings
dag

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13
FENDER

14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27
Planleggings
dag

28 29

30 31

De 3 B-er

Bli kjent - Bær - Ball
Fagområder i fokus:

Velkommen tilbake etter en lang og deilig - og
varm - sommer!. I august legger vi vanligvis

ikke for mange planer. Vi tar livet litt som
kommer - det tar tid for de kjente barna og

finne igjen tonen fra i våres. Og ikke minst skal
vi bruke god tid på å ta imot de nye barna.

Både barn og foreldre skal føle seg velkomne
og inkluderte i vårt lille felleskap. Imidlertid er
godt å ha noen planer også. Å høste bær og

lage noe ut av det, er årstidens fokus.
”Vennskap” er også et tema som det er naturlig

å snakke om - igjen - ved begynnelsen av et
nytt barnehageår.

Velkommen skal dere være alle sammen !



september 2021

M T O T F L S

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
Foreldre
møte

29 30

Kjøretøy & Brannvern
Fagområder i fokus:

7

Hvert år er det nasjonal brannvernuke i uke 38.
I denne uken skal vi ha et spesielt fokus på

brannvern, både for oss voksne – og for barna.
Tradisjonen tro, skal vi lære oss

Nødnummersangen.
Den handler om telefonnumrene 110, 112 og

113, og hvilket nummer vi må ringe
når det er brann.

Når vi går i skogen og tenner bål, skal vi få
erfare hva som slukker en brann.  Vi skal også

lære oss hva vi skal gjøre når vi hører
BRANNALARMEN GÅ……

Det blir naturlig også å fokusere på
UTRYKNINGSKJØRETØY og andre

fremkomstmidler som TOG, BÅT, FLY,
HELIKOPTER, TRIKK OG BUSS.  Vi skal finne

sanger som passer til temaet, og leke mye med
lekebiler, leketog, og lage oss historier
sammen med de voksne mens vi leker.



oktober 2021

M T O T F L S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
ROHAN

16 17

18 19 20
RAHIL

21 22 23 24

25 26 27 28
Planleggings
dag

29 30 31

Kroppen vår
- Kunst og Fantasi

Fagområder i fokus:

2.

Å lære om kroppene vår er alltid spennende.
Etter hvert som de minste barna blir større, blir

de samtidig mer bevisste på sine egne kropper.
Vi skal fokusere litt på hva som er bra å gjøre for

kroppen vår – f.eks å hoppe og danse, spise
grovt brød og grønnsaker, og ikke minst å ha det

gøy med hverandre og VÆRE GLADE!  Vi skal
synge sanger om kroppen, og lære oss noen

bevegelsessanger som HODE, SKULDER, KNE
OG TÅ.  Med de minste skal vi i SPRÅKSKOGEN
fokusere på temaet om KROPPEN VÅR.  Vi skal
også bla i og lese bøker om kroppen, både for

de minste, og de store barna.  De store skal få se
noen klipp fra Trond-Viggo Torgersens velkjente
TV-program fra NRK, og også se på den store
TORSOEN hvor vi kan se hvordan vi ser ut inni
kroppen vår. I slutten av oktober, skal vi også

tegne og male kroppene og ansiktene våre.  Vi
skal ta håndavtrykk, og fotavtrykk, og kanskje

kan vi kopiere ansiktene våre på
kopimaskinen….. (de store som vil).

I naturen rundt oss, skal vi se om vi finner noen
fine blader som vi kan gjøre noe spennende med

– kanskje lager vi noen fine trær eller kroner!



november 2021

M T O T F L S

1
Foreldresam
taler starter

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

Sprell i jungelen  &
Juleforberedelser

Fagområder i fokus:

1

Vi skal begynne med ”Sprell i jungelen”
samlingene våre denne måneden. Dette ønsker

vi skal bli ukens høydepunkt, der barna
opplever at det blir formidlelt opplevelsser

utenom det vanlige. Alle barn og voksne deltar.
De første to ukene skal vi, etter metodikkens
anbefaling, bruke sansene våre i jungelen,

lyder og dufter. Fra midten av måneden
introduserer vi apen ”Villy” og utvider

samlingsstudene
Samtidig vil vi bevege oss inn mot ADVENT og

forberedelser til jul.



desember 2021

M T O T F L S

1 2 3
Vi tenner det
2.lys

4 5

6 7 8 9 10
Vi tenner det
3.lys

11 12

13
Luciakaffe

14
EMILIA

15 16 17
Vi tenner det
4.lys

18 19

20
Nissefest

21 22 23
Vi stenger kl.
1400

24
Julaften

J

25
1.juledag

26
2.juledag

27 28
AUGUSTAS

29 30 31

Jul i Jungelen

Fagområder i fokus:

1

Vi skal skape julestemning for store og små, og
ikke minst for apevennen vår Villy. Vi skal ha

adventssamlinger hver fredag med julekrybbe.
Det skal bli mye rødt i jungelen. Kanskje må

Villy får seg en niselue. Hva kan dyrene i
jungelen ønsker seg til jul tro….

Vi skal snakke om hva som skjedde i julen for
over 2000 år siden. Vi har egne juletradisjoner

som dere vil få på egen julekalender, der
pepperkaker, St. Luciatog og besøk til

julegranen i byen inngår.
Vi vil legge vekt på en rolig og lite hektisk

atmosfære, med dufter og stemninger av jul.
Hvordan lukter røkelse? Og kanskje vanker det

et lite jungeldyr under julegranen i år - hvem
vet…



januar 2022

M T O T F L S

1
1.nyttårsdag

2

3
Planleggings
dag

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26
ADA

27 28 29 30

31

Grønn eller hvit vinter
-Jungelsprell uansett

Fagområder i fokus:

4

Ofte kommer ikke snøen før i januar, selv om vi
ønsker oss en god gammeldags og akkurat

passe kald vinter som ifjor. Da er det godt å ha
en kul utflukt å se fram til. Vi skal reise inn til

byen med buss og T-bane og besøke
REPTILPARKEN. Her får vi se mange dyr - og

en liten krokodille - som lever i jungelen.
Dersom vi har mye snø, vil vi legge vekt på
vinteraktiviteter i utetiden, forttrinnsvis om

ettermidagene da er litt mildere.

Vi skal følge Villy og vennene hans på nye
apesprell i jungelen. Kommer det forresten snø

i jungelen? Hvor på globusen finnes det
jungel? Er det jungel i Norge?  Hvorfor ikke?



februar 2022

M T O T F L S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15
Foreldre
møte

16 17 18 19 20

21 22 23
KARNEVAL

24 25
FASTELAV
SKAFE

26 27

28

Vinterlige sprell på snø
og is - karneval

Fagområder i fokus:

Februar kan være den flotteste vintermåneden.
Dagene har blitt lengre, som oftest har vi
masse snø. Vi skal bruke akebrett, ski og

skøyter. Vi skal fryse vann til is i forskjellige
farger - og riktig pynte til karnavalet både ute

og inne. Vi legger inn en utflukt til Leos
lekeland uansett vær og føre, så vi er sikre på

at det blir farger, liv og røre midvinters.
Har bladene på trærne i jungelen falt av tro,

eller er det alltid grønt der?
Kommer det snø i jungelen?

Vi følger Villy på nye erfaringer og opplevlser i
jungel. Kanskje må Villy få pynte seg til

karnevalet også…….

UKE 5: Vi lærer om samene, og markerer
samenesdag 4. Februar

(samenes dag er 6.februar)



mars 2022

M T O T F L S

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
Planleggings
dag

26 27
SEHLIN

28 29 30 31

Karius og Baktus -
Påskeverksted

Fagområder i fokus:

Hvert år har vi en bok som vi har fordypet oss i.
I fjor hadde vi historien om «De tre små griser».

I år skal vi lære oss historien om de to små
tanntrollene «KARIUS OG BAKTUS».   Dette er
en kjent historie for alle barn siden 1950-tallet,
og stykket har blitt fremstilt på teater utallige
ganger.  Historien handler om en gutt som
heter Jens, og som får så fryktelig vondt i

tennene sine, at han må besøke tannlegen. Og
da skjønner vi hvorfor han har fått så vondt……
Vi skal lese boken, vi skal tegne og fargelegge
de to småtrollene, og vi skal spille figurene som

dukketeater og rollespill.
I andre del av mars, begynner vi med

påskeverksted.



april 2022

M T O T F L S

1
Foreldre
samtaler
starter

2 3

4 5 6 7 8 9 10
Palmesøn
dag

11 12 13 14
Skjærtors
dag

15
Langfredag

16
Påskeaften

17
1.påskedag

18
2.påskedag

19 20 21 22 23 24

25 26
Rusken i bhg

27
Rusken i bhg

28 29 30

Påske og Vår i Jungelen

Fagområder i fokus:



mai 2022

M T W T F S S

1
1.mai

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16
Planleggings
dag

17
Norges
Grunnlovs
dag

18 19 20 21 22

23 24 25 26
Kristi
Himmelsfart
sdag

27 28 29

30 31

Karius og Baktus -
17. Mai

Fagområder i fokus:

Vi skal ta fram igjen og fordype oss mer i
historien om KARIUS og BAKTUS.  Men først

skal vi feire Norge sin bursdag – HIPP
HURRA!!!  Flagg skal tegnes, sanger skal vi

lære, og vi regner med at vi kan gå i det
tradisjonelle 16. maitoget sammen med

Søndre Dal gård barnehage.
Så skal vi være litt kreative også, og finne

kostymer som vi kan ha på oss når vi leker oss
inn i disse to tanntrollenes verden, og deres

møte med den skumle tannlegen og det
forferdelige boret……!  Dette blir kjempegøy !!!

Vi skal snakke litt om tannlegen også, og
hvorfor det er så viktig å pusse tennene sine,

og spesielt etter at vi har spist godteri.
I tillegg til sangene i historien om Karius og
Baktus, skal vi blant annet lære oss «PUSS,

PUSS, SÅ FÅR DU EN SUSS».



juni 2022

M T O T F L S

1 2
LILITH

3 4 5
1.pinsedag

6
2.pinsedag

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23
Sommerfest

24 25 26

27 28 29 30 1
Siste dag i
Bhg (1.august/planleggings

dag)

Eksperimenter -
forberedelser til sommeravslutning

Fagområder i fokus:

I denne måneden skal Villy få være med på
noen eksperimenter. Vi skal også se at planter
kan velte en hel murstein. Kanskje Villy må bli
med til Jungelbasen vår i skogen, og til noen

sommerlige dager på lekeplassen i
Brennagrenda. Her kan vi bolte oss med

fotball, sisten og buldrevegg.

Samtidig skal vi forberede og pynte til
sommeravslutningen. Vi skal fargelegge

bokstaver og pynte med ballonger. Vi skal
også øve på noe hemmelig som vi skal vise

dere - så bare gled dere……!



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

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


