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 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 det overordnede dokumentet for
hvordan barnehagen skal se ut, hvordan vi skal jobbe og hva barna
skal oppleve, erfare og 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 DE nye fokusområdene; mangfold,
språk og vennskap: BYGGESTENENE TIL DET OVERORDNEDE TEMAET
FOR DETTE ÅRET:

Mangfold blir i større grad sett på som en ressurs og skal brukes
deretter. Morsmålet styrkes best i hjemmet, og norsktilegningen i
barnehagen. Barna bruker sin lekekompetanse i sitt sosiale samspill
med de andre barna.  Det er ikke slik at man ikke kan være en god
lekekamerat selv om man ikke har et godt utviklet språk.  Men de
barna som strever sosialt, ser man ofte også en språkvanske.
Så i tillegg til god lekekompetanse, vil et godt utviklet språk gjør
leken mer kompleks og detaljert. Etter hvert, når barna blir større,
blir leken mer og mer avhengig av en språklig drakt i samspillet
mellom barna. Hvilke verktøy vil vi bruke for å nå disse målene?

Dette 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” 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. I år skal vi følge

gjennom sin livssyklus, hvordan den
spiser seg gjennom blad for blad, blir til puppe, og til slutt ender
opp som en vakker sommerfugl.  Her er det mye naturfag å lære
samtidig;  hvordan kan noe som ser så trist og kjedelig ut kan bli til
noe så utrolig vakkert!

Når vi er i jungelen og undrer oss sammen med larven, skal vi gjøre
oss erfaringer og oppdagelser med alle kroppens sanser

Vi skal jobbe sammen for å finne de beste mål

og løsninger for hvert enkelt barn

 INNLEDNING

“Vennskap,
sosialt sampill,
lekekompetanse,
sosial
kompetanse”



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. 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. 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  år vil

det eksempelvis være naturlig å lære litt mer om SOMMERFUGLEN, og
dens funksjon i økosystemet (pollinering og mat for større dyr).  Dette kan bidra
til at vi alle lærer å beskytte insektene våre, istedenfor å tråkke dem under fot.

Området eller i hvert fall begrepene livsmestring og helse, er et forholdsvis 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.

.

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. Vi skal lage variert og sunn mat, hvert måltid skal inneholde proteiner, grønnsaker og karbohydrater.  Vi skal motivere barna til å smake og spise
ved å lukte, dyppe tungen, smake en bitteliten bit –  og kanskje en bitteliten rosin som belønning - men ALDRI TVINGE. 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



Hva skjer i år? Delmål

#vennebøker  #fokuspåsamlingst�nder
#høy�lesning
#varslingssystemforsmitsommesykdomer
#erstat�ebrødmåltidmedg�øt

#musikksamlinger   #forset�emedsprellijungelen    #digitallæring  #mer�tetid

Overordnet 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. 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.

“Barns
medvirkning
handler også om å
synliggjøre alle
barna I gruppen,
ikke bare de som
synliggjør seg selv”



ivareta barnas behov
for omsorg

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

Hvordan?

- 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

I en serier på 10 små bøker blir vi med inn
i Kanin og Pinnsvins hverdag både i
bar�ehagen og hjemme. Med vakre,
levende illust�asjoner og enkel tekst
for�idles små historier med akt�elle
temaer. En vennebok for de minste
handler om hvordan det er å være en god
venn.
Temaene er:
å samarbeide     å dele     å snakke om det
å vente på t�r     å vise følelser      å spre
glede      å ly��e       å bli enige      å si stopp
å si unnskyld      og   å roe seg ned.

Vi har også de tilhørende store kor�ene
med bilder til hver bok, og med forslag til
samtaleemner og andre aktiviteter.

Serien Venner er et
konkret og enkelt verktøy
for å arbeide med empati
og sosial kompetanse i
barnehagen

Venne

bøkene



ivareta barnas behov
for lek

Hvordan?

- 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

● remme 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.



fremme danning
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.

Hvordan?

- 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

HVA ER DANNING?
«DANNING» har etter hvert erstattet
ordet «OPPDRAGELSE»  som begrep

i pedagogikken.
Anne Schjelderup, forfatter og

pedagog, sier det slik:
Hun viser til at oppdragelse har til

hensikt å overføre kunnskaper,
verdier og holdninger til barna som

om de var blanke ark.
Danning derimot, skal sette barna i

stand til å tenke selv, søke
kunnskap, reflektere over og

vurdere vedtatte sannheter, stille
spørsmål og yte motstand på egne

og andres vegne. De kan ikke
manipuleres til å gjøre og tenke som

den som oppdrar.
Oppdragelse er altså mer ovenfra og

ned, danning er i dialog og
samarbeid med barnet.

Gode og tydelige rammer og grenser
skaper trygghet,

slik at begrepene

“Danning er
det du ER....
når du har

glemt alt du
har lært”



fremme læring

Hvordan?

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 FLERE 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



fremme kommunikasjon
og språk

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, støtteflerspråklige barn i å bruke sitt morsmål
og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-
/samiskspråklige kompetanse.

Hvordan?

- VI SKAL FÅ GOD HEJLP AV KANIN OG PINNSVIN I DE 10 VENNEBØKENE
- VI LESER OG UNDRER OSS SAMMEN I SAMLINGSTUNDENE, OG OM ETTERMIDDAGENE
- VI SKAL SNAKKE MYE SAMMEN MED BARNA, OG BENEVNE DET VI GJØR SAMMEN
- 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 )

“Å utvikle språk er noe av det
viktigste som skjer i et barns liv.

Språket er et verktøy for tanken, et
redskap for å forstå seg selv.

Språket gir identitet, fellesskap og
tilhørighet. Språk 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 oftestørre

språklig bevissthet,
 og bedre evne til å finne gode

løsninger (divergent tenkning) og
god sensitivitet for

kommunikasjonssignaler
(Høigård) ”

Hvorfor?



pedagogisk medarbeider

Lene er 30 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. Hun er mor til
et 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.

pedagogisk veileder, styrer, & eier

Hege ble uteksaminert som
barnehagelærer ved HiOA våren 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.

daglig leder & eier

Theodore er utdannet siviløkonom og har
jobbet i forskjellige økonomiske,
organisatoriske og administrative stillinger
i mange år. Han er gift med Hege, og er
far til to barn.

pedagogisk
veileder

Lise ble uteksaminert fra HIO som
barnehagelærer våren 2010. Hun har jobbet
i flere barnehager som pedagogisk leder og
barnehagelærer, med hovedvekt på
småbarnsavdeling. Lise liker å bruke
musikk, sang  og bøker sammen med barna
både under aktiviteter og ellers i hverdagen
med barna. Hun har samboer og to barn på
9 og 10 år

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 individuelle- og gruppe kurs,

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

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

aktivitetetene i familiebarnehagen, slik at et godt

samarbeid med foreldrene sikres, og

barnehagen oppnår sine mål.  Personalet  består

av 6 medarbeider. For tiden er vi 5 kvinner og en

mann. Vi tror at menn og kvinner utfyller

hverandre i sin væremåte overfor barna,

pedagogisk medarbeider

Cathrine er 40 år og har fagbrev som
blomsterdekoratør og utdanning som
legesekretær. Hun har erfaring med barn
siden hun har jobbet tidligere i barnehage.
Hun kan tegnspråk for døve. Liker å være
strukturert, ryddig og å ha høy arbeidsmoral.
Hun liker å være ute på  turer i all slags vær.
Hun er mor til to barn.



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

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 kvelder

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 : Gunn Oftedal Barrault Ansattesrepresentant: Eva Pispirigkou, 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 noe enkel informasjon for bli kjent med perioden

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 det eneste mål at barna føler seg 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 Gård barnehage i et felles opplegg for førskolebarn en dag i uken,

siden begge barnehagene har førskolebarn som sokner 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.

#digitalpraksis

“Et godt eksempel for å konk-
retisere progresjon kan være ar-
beidet med leken Kims lek. Her
kan man gå fra å skjule kanskje
bare 3 leker for de minste I start-
en, for så å øke til 4-5-6…10 leker.
Man kan også jobbe med progres-
jon ved å bruke leker som har en
felles egenskap eller kjennetegn.
For eksempel kan man bruke ting
som er runde, firkantete eller kan-
skje bare ting som er røde. Her lig-
ger det mye begrepstrening både I
ordforråd og begrepsdybde”

progresjon



01
Planlegging

02
Vurdering

03
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 sin individuell kompetanse og erfaring kommer oss til gode. Det hovedlinjene i planleggingsarbeid er gjenspeilet i Årsplanen og Månedsbrevenene, mens

mer detaljerte planer er reflektert i ukeplanene og prosjektarbeid.

Barnehagen har 6 planleggingsdager. 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 det årlige samarbeidet og plan-

legge førskolearbeidet for det neste barnehageåret. 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 Oslostandarden. Barnehagen deltar også på felles møter med andre

barnehager i Bydelen Søndre Nordstrand med hensyn til å være oppdatert i pedagogisk arbeid og utveksle 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 påforeldemøtene. 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 personale 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.



aktivitets
plan

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)”

1.  Kommunikasjon, språk,tekst

2. Kropp, bevegelse,
    mat og helse

3.  Kunst, kultur, KREATIVITET

4. Natur, miljø
og teknologi

5. Natur, miljø og teknologi

6. Etikk, religion
    Og filosofi

7. NÆrmiljø og samfunn



De 3 B-er

Bli kjent - Bær - Ball
Fagområder i fokus:

Plutselig var vi tilbake i bar�ehagen igjen – et�er noen deilige

sommerlige uker med velfor�jent ferie.  Velkommen til dere som har

vær� her før – og et spesielt velkommen til dere nye foreldre!

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

bar�ehageåret.  Hovedmålet er at bar�a blir vant til

bar�ehagehverdagen igjen – og ikke minst at de mye bar�a blir

t��gge, og kjent med de andre bar�a, vi voksne og føler at de blir

integ�er� i g��ppen.  Det�e er selvfølgelig de voksnes hovedansvar.

Noen få planer har vi;  som regel bug�er det av bær på denne tiden,

og hva er mer nat�rlig enn det�e fokuset.  Bringebærslåt�en skal

danses og sy�ges, og vi skal plukke rips.

Vennskap blir også et tema det blir nat�rlig å samtale om..

Velkommen skal dere være alle sammen !



Brannver� & Bjør�is

Fagområder i fokus:

7

Uke 38 er den NASJONALE BRANNVERNUKEN.

Denne får stadig mer plass i både bar�ehager og skole, og det er vel

heller ikke tilfeldig at den godt plasser� før stearinlys- og

vedf��ingssesongen star�er for alvor.

BJØRNIS er en brannbamse, som har tat� over jobben et�er ELDAR

og WANJA, som vi har hør� om i tidligere år.

Rundt Bjør�is foregår det mye spennende og godt tilret�elag�e

pedagogiske opplegg for bar� når det gjelder  brann, brannver� og

brannøvelser.  Vi skal fargelegge brannbiler og brannmenn, vi skal

sy�ge nødnummersangene – og vi skal selvsag� også se på Bjør�is på

NRK.  Bjør�is har også kommet f�sisk til oss, og han blir midt�unktet

i samlingsst�ndene f�amover.  I uke 38, skal vi ha 3 brannnøvelser,

slik at både bar� og voksne får r�tinene godt under huden.  I resten

av måneden fokuserer vi også på andre kjøretøy som fly,

båt, tog og biler.

Temabok :
Si stopp



Vennskap & Samarbeid
Fagområder i fokus:

2.

Kanin og pinnsvin er to karakterer som stadig kommer opp i

sit�asjoner som vi kan lære noe av.  I denne måneden er boken om «Å

SAMARBEIDE» bakteppet for månedens tema.

Vi skal ha en høstaktivitet med det nat�ren bug�er av nå:  høstblader i

flot�e farger. Vi skal samarbeide alle sammen om et� stør�e høst�rosjekt

med blader i flot�e farger.  Vi skal sammen komme f�em til hva vi skal

lage, hvordan det skal se ut, og hvem som skal gjøre hva. Vi må ta noen

avstemninger i skikkelig demokratisk ånd….  De som ikke kan snakke,

skal få peke – her skal alle med!!    Man for å få det til, må vi HJELPE

hverandre, fordi vi TRENGER hverandre.  Alle er like viktige i det�e

prosjektet, og vi er avhengige av hverandre alle sammen her, som

overalt ellers i livet.

Temabok :

Samarbeide



Vennskap & Samarbeid

Fagområder i fokus:

1

Vi for�set�er temaet om vennskap og samarbeid – sammen med

Kanin og Pinnsvin. Denne måneden går inn i den koselige

førjulstiden, med kunst og kreativitet som hyggelige aktiviteter når

vinden og reg�et pisker ute.

Denne måneden skal vi legge fokuset på å dele med noen andre noe

av det vi selv har laget, både som julegaver, men også her og nå til de

andre bar�a.

Det kan sit�e lang� inne å gi bor� noe selvlaget, eller noe man har

st�evet mye med og sy�es er kjempefint -  til og med for voksne.  Men

vi skal fokusere på at ved å gi bor� noe, blir man nesten enda mer

glad selv enn den som mot�ar gaven – tenk det!!  Den som gjør en

Temabok :
Dele



Å spre glede
Fagområder i fokus:

1

Vi skal gjøre førjulstiden - eller ADVENT som vi kaller den-  så rolig, men så kreativ

som mulig.  Stemningen skal vi skape med våre faste t�adisjoner, julemusikk, lys og

duf� av kr�dder, hvetebakst og andre aromaer.

Vi har  gjennom 16 års drif�, opparbeidet oss våre egen  julet�adisjon.  Noen av disse

aktivitetene er kjent for mange; Hver dag har vi der vi tenner lys og

sy�ger ”TENN LYS” og åpner en pakke til adventskalenderen, med hjelp av Mor�en

Julemus. Tirsdag 6. Desember kl. 10.00 foregår den t�adisjonelle JULEVANDRINGEN i

Mor�ensr�d Kirke for de største bar�a. Vi skal bake PEPPERKAKER,  og

LUSSEKATTER til tirsdag den 13. Desember. Mandag 19.12 skal vi

PYNTE JULETREET, for smånissene skal gå r�ndt julet�eet og spise JULEGRØT på

NISSEFESTEN tirsdag 20.12.  Det blir mer fokus på koselig innetid med

JULEVERKSTED enn t�rer i skog og mark.

Julen er en tid hvor vi er ønsker å spre glede.  Samtidig som vi alle er takknemlige for

det vi får av gaver og deilig mat i forbidelsen med julen, skal vi også spre glede som

kanin og pigsvinn. Bar�a skal nemlig, i tillegg til å lage julegaver til familien sin, også

få lage noen julegaver til de andre bar�a.  Vi skal også få se og oppleve

som rollespill – det lille Jesusbar�et som ble git� menneskeheten på

 julaf�en for over 2000 år siden.

Siste dag i bar�ehagen blir lillejulaf�en f�edag 23.12. Da stenger vi kl 14:00

Vi ønsker alle en riktig GOD JUL!  Mandag 2. januar er det planleggingsdag, første dag

for bar�a er tirsdag 3. januar.  Velkommen til et ny�� år!

Temabok :

Spre glede



Vinterland
Fagområder i fokus:

4

GODT NYTT ÅR 2023!!!

Vi håper på masse deilig snø – i Norge som vinterland….  En skikkelig hvit vinter.

Aktivitetene ute blir lit� avhengige av temperat�ren og for�en på nedbøren som

har kommet.  Dersom vi har snø, skal vi ake masse, lage snøborger, snømenn,

engler i snøen og snølykter.

Dersom vinteren ikke har kommet enda, skal vi likevel være ute, lage fargerik

iskunst og ISLYKTER.  Er det ikke kuldeg�ader ute, så har vi jo f��seskap.

I denne måneden er Kanin og Pinnsvin opptat�e med å vente på t�r.  Det har

bar�a i Brennast�bben lær� mye om allerede, vi venter på t�r når vi skal vaske

hendene, vi venter på t�r når vi skal gå f�a matbordet og vi of�e tar en elle-melle-

regle om hvem som skal gå f�a bordet først og lig�ende.  Nå gjelder det å overføre

denne kunnskapen til akebakken og andre sit�asjoner som vi får høre om i boken.

I mørketiden skal det også bli mye rom for høy�lesning og for�ingsaktiviteter –

og SPRELL I JUNGELEN selvsag�.

Dersom vinteren er helt g�ønn foreløpig, pleier vi å ta en t�r til LEOS LEKELAND,

f�sisk aktivitet og moro er viktig!?

Temabok :

Vente på t�r



Fest & Farger

Fagområder i fokus:

Hele febr�ar er nesten en stor fest – den ene feiringen avløser den andre….

I hele uke 6 skal vi lære om samene, fordi 6. febr�ar skal vi feire SAMENES

NASJONALDAG – HIPP HURRA!

Vi skal se lit� på You-t�be om reinsdy� og høre – og kanskje lære – en JOIK.  En ordentlig

samedukke skal vi også få se på, men klær av reinsdy�skinn.

Søndag 19. febr�ar er FASTELAVN, så f�edag 17. febr�ar skal vi ha vår t�adisjonelle

fastelavenskafé der vi baker boller, og selger til foreldrene når de kommer om

et�er�iddagen.

KARNEVAL og utkledningsfest skal vi ha, og vi skal SLÅ KATTA UT AV SEKKEN.

Det�e blir en fargerik måned:  Samene har mange flot�e farger i sin t�adisjonelle drakt,

FASTELAVENSRISET skal få farger, og hele bar�ehagen skal py�tes til fest !! Temaet for

Kanin og Pinnsvin er «Å VISE FØLELSER».  Glede og humor kommer vel av seg selv denne

måneden, men vi skal snakke lit� om andre følelser også, og hvorfor de kommer.

Temabok :
Vise følelser



I event��land  med
bukkene br�se - påske

Fagområder i fokus:

Vi har t�adisjon for å fordy�e oss i et event�� i vår�ånedene.  Det�e året blir det

event��et om «Bukkene Br�se» som skal være gjenstand for bet�akninger,

undring og refleksjon – f�a forskjellige vinkle og innspill.

Det�e er noe av det vi har tenkt til å gjøre med bar�a:  dramatisere det med

fig�rer f�a dramatiseringskoffer�en vår,

la det være fokus i for�ingsaktivitetene våre – kanskje lage et skummelt t�oll, la

bar�a få spille event��et inne og ute – på lekeplassen der det er en bro, og broen

over den lille bekken i skogen.  Hovedfokuset i mars vil våre å la bar�a få mange

innt��kk r�ndt event��et.

I de to siste ukene i mars, vil fokuset være på .

Da blir det g�le dager, påskeverksted, påskepy�t og påskekafé for foreldrene

Innimellom alt det g�le, skal det også bli i spet� ;  vi skal erfare at f�ø

t�enger lys og vann for å spire og g�o – å bli g�ønt.

Vi tar opp igjen de t�e Bukkene Br�se i april.

Kanin og Pinnsvin lærer oss enda mer om hva det bet�� å «SI UNNSKYLD».

Temabok :

Si unnskyld



Sosialt samspill -
I event��land med bukken br�se

Fagområder i fokus:

Da er vi i Bukkene Br�ses verden igjen, og vi tar opp t�åden der vi slapp, og ut�ider

aktivitetene.  Men nå skal fokuset være med på bar�as ut���kk

Og – det er en viktig lærdom i event��et som vi må få med oss og som vi kan undre

oss over:  selv om man er liten, så kan man vinne over dem som er stør�e enn oss.

Kan vi lære noe annet av Bukkene Br�se i det sosiale samspillet t�o – f.eks å vente

på t�r….

Vi må også lære oss BUKKENE BRUSE- sangen.

I april vil fokuset fly��es mer over på  bar�as eg�e ut���kk i rollespill og

dramatisering, lage noen enkle kost��er og la fantasien få masse rom.

Kanin og pinnsvin skal lære oss hvordan og hvorfor vi noen ganger må roe oss ned.

Hvis det er for mye bråk r�ndt oss, hører vi jo ikke på hva andre har å si.

Samtidig skal vi ha et fokus på VÅREN, og alt som skjer i nat�ren r�ndt oss.  Kan vi

se noen knupper på t�ær og busker enda – og hva med den første hestehoven?

Temabok :
Ro seg ned



17. Mai

Fagområder i fokus:

I år skal vi 17. mai på hele fokuset til 17. mai.  De to siste ukene tar vi opp igjen

event��et, og forbereder oss til sommeravslut�ingsfesten.

Vi skal selvsag� snakke om at NORGE har bursdag – HIPP HURRA!!

Flagg skal lages i forskjellige varianter – og andre for�ingsaktiviteter i rødt,

hvit� og blåt�.

Vi må lære oss noen fine 17. mai sanger, og vi skal se og danse til den fine

rappen f�a You-t�be:  «ENIG OG TRO TIL DOVRE FALLER»

Temaet hos Pinnsvin og Kanin denne måneden er «BLI ENIGE».

Da må vi jo bli enige om for eksempel:

  Hvilke sanger skal vi øve oss på og sy�ge på sommerfesten vår?

  Hvem skal være t�ollet, og hvem har lyst til å være de t�e Bukkene Br�se?

  Hva skal vi kle oss ut med?

Temabok :
Bli enige



Eksperimenter

Fagområder i fokus:

Nå er det herlig å være ute – kjenne vinden r�ske i håret og var�en på kroppen

Ja, luf� og vind er gjenstand for det t�adisjonelle temaet for juni.

Vi kan ikke se luf�en, men den er nå der likevel, og det må vi erfare på forskjellige

måter.

Hårføner som holder ping�ongball i luf�en, propell av papir som snor seg nedover.

Men ikke bare luf�, også vann og farger skal det gjøres noen erfaringer med.

Kanin og Pinnsvin sy�es denne måneden at det er viktig «Å SNAKKE OM DET».  Ja,

hva der «DET» t�o?

Vi skal også gjøre forberedelser til SOMMERFESTEN – men det blir lit� hemmelig!

Første dag i bar�ehagen for foreldrene er tirsdag 1. aug�st.  (31. juli er

PLANLEGGINGSDAG).

Temabok:

Snakke om det



07:30 - 09:15 Frilek

09:15 -10:30
UTETID / PEDAGOGISK AKTIVITET

09:15 - 10.30  Beskyttet periode
hver dag. Levering/henting av barna
Må skje før elller etter dette
tidspunktet.

10.30 - 11.00
 1. MÅLTID
Barna spiser medbragt
matpakke

11:30 - 12:00 1.bleieskift

11:45 - 13.30/45  Legging/ Sovetid
/Hvilestud for alle Lydbok eller rolig musikk

13:30 2. MÅLTID
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 - 16.45
UTETID/FRILEK
PEDAGOGISK AKTIVITET
Når det er fint vær, er vi nok
ute både formiddag og
ettermiddag.

ELLER TILRETTELAGTE
AKTIVITETER
som;
- samlingsstund
- lesestund
- bordaktiviteter
inne eller ute.

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

 11.00 -11.30 SAMLINGSTUND
/Pedagogisk aktivitet ute eller inne

16:45
Seneste henting av barna

dagsrytme

15:00 - 15:30 2.bleieskift
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