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1.0 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og
danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og
barnegruppen. Barnets beste skal alltid være et overordnet mål.
Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den
nasjonale rammeplanen for barnets innhold og oppgaver. Årsplanen skal også beskrive
hvordan vi jobber for å nå Oslo kommunes felles målsetninger for barnehagene:
-

Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.

-

Barnhagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den
enkelte.

-

Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek,
utvikling og læring.

-

Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt
forberedt til skolestart.

2.0 Om barnehagen
Montessori Giraffen ligger i et sidehus i en moderne enebolig på Grefsen. Lokalene er
lyse og trivelige, og det er direkte utgang til en stor og trivelig hage. Montessoripedagogikken innebærer at barn i større grad lærer selvstendighet og struktur ved at

barnet selv velger aktiviteter, og hvor de voksnes funksjon primært er å tilrettelegge for
at barna selv kan utfolde og utvikle seg etter egne premisser. Dette betyr f.eks. at barna
tidlig lærer å velge aktiviteter og forberede seg til dette, samt å rydde opp etter seg før
neste aktivitet. I vår Montessori-barnehage er det også flere aktiviteter enn i våre
vanlige barnehager.
-

Tilbud til barn i alderen: 10 måneder til 3 år

-

Hvem kan søke plass: Alle

-

Antall barn: 8

-

Eier: Privat

-

Organisering: Avdelingsbarnehage

-

Type barnehage: Familiebarnehage

-

Måltider: Fersk frukt, grønnsaker og yoghurt hver dag. Varmmat 1 gang pr uke.

-

Barnehagens epost: Amigosbarnehage@hotmail.com

-

Telefonnummer : 40632068

-

Nettadresse: www.amigosbarnehage.no

3.0 Tilvenning
-

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en
trygg og god start i barnehagen. Se ” Oslostandard for tilvenning i barnehagen”

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Oppstartssamtale



Vi er fleksible i vår tilvenningstid og alt er avhenging av hva barnet selv
trenger av tid.



Tett dialog med foreldre slik at vi på en best mulig måte kan legge til rette for
en best mulig start i barnehagen for barnet.

4.0 Vennskap og felleskap
-

I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i
et sosialt felleskap.

-

Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser.

-

Barnehagen skal fremme likestilling og motvirke alle former for diskriminering.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Barnehagen arbeider med å legge til rette for en best mulig arena for
vennskap og felleskap.



Gjennom faste rutiner og god samtale rundt hva som er et godt vennskap
danner barna selv gode tanker og erfaringer på hva et godt vennskap og
felleskap er.



Faste samlingsstunder der alle føler de er del av et felleskap, der alle er like
mye verdt og alle får være med å delta.



Forebyggende arbeid mot adferdsmønster som svekker fellesskapet og
vennskapet.

5.0 Lek
-

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal
anerkjennes.

-

Barnehagen skal ha et fysisk miljø som støtter barnas utvikling og sosiale og
språklige samhandling.

-

Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan
oppleve glede og engasjement gjennom lek.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Voksenrollen skal være på barns premisser, det vil si at at den voksne skal gjøre
det som er best for barnet og leken. Det kan være å bidra til å utvikle den videre
eller å invitere flere inn i leken.



Barnehagen skal invitere til lek og bidra til at alle barn får delta i leken.



Rommet skal være organisert slik at det innbyr til lek. I form av ulike materialer
og måten rommet er formet på skal rommet i seg selv være den tredje pedagog.

6.0 Læring
-

Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns
nysgjerrighet og lærelyst.

-

Barnehagen skal sørge for utvikling og progresjon innenfor alle fagområdene
i rammeplanen.

-

Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og
tiltro til egne evner.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Barnehagen skal tilrettelegge for et læringsmiljø tuftet på læringsglede. Dette
gjøres ofte med lek som utgangspunktet for læring.



Barnehagen skal legge til rette for barns interesser og engasjere seg i disse
interessene. Dette gjøres ved tett oppfølging av hvert enkelt barn, slik at man
fanger opp alle interesser barnet har.



Barnehagen skal utvide barns erfaringer og sørge for progresjon og utvikling,
dette gjøres ved hjelp av ulike Montessoriaktiviteter og opplevelser tilpasset
barnets nivå.

7.0 Kommunikasjon og språk
-

Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og gi uttrykk
for egne meninger og følelser.

-

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen.

-

Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin
språkutvikling. Se ”oslostandard for systematisk oppfølging av barns
språkutvikling”.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Varierte aktiviteter som fremmer barns språkutvikling



Barnehagen skal skape et godt språkmiljø der barna selv får medvirke i sin egen
språkhverdag.



Barnehagen har forskjellige temaer som har hovedfokus på å utvikle ordforrådet.

8.0 Digital praksis
-

Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek,
læring og kreative prosseser.

-

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet
til digitale medier.

-

Barnehagens ansatte skal utøve god digital dømmekraft i samarbeid med
foresatte.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:



Digitale verktøy har blitt en del av dagens samfunn, dette skal gjenspeiles i
barnehagens hverdag.



Barna får førstehåndserfaring med ulike digitale verktøy som kan være med på å
skape en utvikling i leken.

9.0 Samarbeid og sammenheng mellom skole og barnehage


Barnehagen skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barnet
får en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Se ” Oslostandard samarbeid
og sammenheng mellom skole og barnehage”



Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper
og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag for å begynne på skolen.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Barnehagen legger til rette for at barna skal bli gode samfunnsborgere gjennom
undring, lek, læring.

10.0 Omsorg
-

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan knytte seg til personalet og til
hverandre.

-

I barnehagen skal alle barna bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte
de har behov for.

-

Barnehagen skal forebygge og avdekke omsorgssvikt, vold, og seksuelle overgrep.
Se ” Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og
barneverntjenesten”.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Barnehagen skal skape et trygt barnehagemiljø der alle barn blir sett og
anerkjent.



Barnehagen skal skape en god relasjon mellom voksne og barn.



Barn skal bli møtt med forståelse, omsorg og inkludering slik at de blir ivaretatt
og føler en trygghet til de voksne og barnehagen. På den måten kan de selv
utvikle omsorg og empati for andre medmennesker.

11.0 Medvirkning
-

Barn skal delta i demokratiske prosesser og ha innflytelse på det som skjer i
barnehagen. Barnas medvirkning må tilpasses individuelle forutsetninger og
behov.

-

Barnehagen skal ivareta foresattes rett til medvirkning og samarbeidet skal
alltid ha barnas beste som mål.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Barn skal være med å påvirke sin egen barnehagehverdag gjennom å selv
få delta i planleggingen av aktiviteter.



Det er barnas interesser som ligger til grunn for skapelsen av
månedsplanene.



Barnehagen har en forelderepresentant som godkjenner årsplanen.

12.0 Livsmestring og helse
-

Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede og følelse av egenverd.

-

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for
hvile.

-

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede og sunne helsevaner.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Barnehagen har et stort fokus rettet mot sunt kosthold, og er en ”5 om
dagen” barnehage som har stort fokus på frukt og grønt.



Barnehagen har mange ulike oppskrifter på god og sunn mat som vi
serverer hver uke.



Barnehagen har ”månedens gymlek”, som er ulike morsomme leker med
forskjellige bevegelser tilpasset barnets interesse og nivå.



I tillegg til sovetiden har barnehagen ulike avslapningsstunder der barna
får slappet ordentlig av.

13.0 Danning
-

Barnehagen skal støtte barnas utvikling av egen identitet og bidra til at barna
utvikler positiv selvfølelse.

-

Barnehagen skal legge til rette for at barna utvikler kritisk tenkning og etisk
dømmekraft.

-

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle
uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Personalet i barnehagen skal være gode forbilder for barna og skape et
barnehagemiljø der respekt, verdier og holdninger er grunnpilarene i selve
barnehagekulturen.

14.0 Bærekraftig utvikling
-

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold.

-

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Barnehagen skal la barna få sette pris på naturen gjennom samtale og undring
om naturen.



Barnehagen skal la barna få førstehåndserfaring med naturen gjennom turer i
nærmiljøet.

15.0 Planlegging, vurdering og dokumentasjon
-

Barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:


Årsplan



Månedsplan



Planleggingsdager



Foreldremøter



Foreldresamtaler

Kalender
Oversikt over dette året.
MÅNED

DATO

INNHOLD

Januar

tir, 02.01.18
man, 04.01.16

stengt for planleggingsdag
Velkommen tilbake etter juleferie!

Februar

uke 6
uke 8

samisk uke
fellestur for Karneval

Mars

f.o.m. tor, 29.03.18
t.o.m. man, 02.04.18

stengt for Påskeferie

April

uke 17

fellestur til Litteraturhuset for Bokas dag

tir, 01.05.18

stengt for høytidsdag

tor, 10.05.18

stengt for Kristi himmelfartsdag

tor, 17.05.18

stengt for Grunnlovsdag

fre, 18.05.18

stengt for planleggingsdag i barnehagen

man, 21.05.18

stengt for Pinsedag

uke 23

Foreldredugnad

uke 24/25

Sommerfest

Juli

f.o.m. man, 02.07.18
t.o.m. tir, 31.07.18

stengt for Sommerferie

August

ons, 01.08.18

Velkommen tilbake etter sommerferie!

Mai

Juni

stengt for planleggingsdag i barnehagen med
kurs i 1. hjelp

September

fellestur til Annes Dukketeater, Frognerparken
uke 40

Brannvernøvelse i barnehagen

ons, 31.10.18

fellestur for Barnas dag

Oktober
fellestur til Norsk Teknisk Museum

November

Nissefest
Desember

f.o.m. man, 24.12.18
t.o.m. man, 31.12.18

stengt for Juleferie

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Matias Knutsen

