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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 barnehagens 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. 

• Barnehagebarn 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. 

  

Punktene 1 – 8 (i svart tekst) er obligatorisk for alle kommunale barnehager. 

Punktene 9 – 15 (i grå tekst) er veiledende. Hver enkelt barnehage kan velge hvilke punkter de ønsker 

å ha med i sin årsplan, og om de eventuelt ønsker å ha med andre punkter enn det som er satt opp i 

årsplanmalen. Totalt skal antall tema/overskrifter i årsplanen ikke være mer enn 15. 

• OM BARNEHAGEN 

 

• Amigos barnehagen har 2 eiere og 9 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin 

virksomhet i 2007. Barnehagen drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, 

vedtekter fastsatt av eier, rammeplan for barnehager og årsplan for barnehagen.  

• For barn fra 8 måneder-3 år er barnehagene organisert som familiebarnehager. I en 

familiebarnehage er det enten 8 barn fordelt på 2 voksne eller 4 barn fordelt på 1 voksen. 

Fordelen med dette er at i små grupper blir det mindre å forholde seg til for barna, de får 

mye oppmerksomhet og de blir fortere kjent med voksne og andre barn. Vi mener at små 

barnegrupper i hjemmekoselige omgivelser gir en trygg og rolig start på livet.  

• I tillegg til eiere og assistenter har avdelingene en pedagogisk veileder/styrer som vil ha 

ansvar for veiledning av assistentene, lage månedsplaner og aktiviteter i samarbeid med 

assistentene og tilrettelegge for samarbeid med foreldrene. 

• I år jobber vi med et prosjekt som er for de minste barna i barnehagen. 

• Du og jeg og vi to ligger i grønne omgivelser i sokkeletasjen av en kjedet enebolig litt nord for 

Smestad. Stor hage med lekeapparater, samt mange gode turmuligheter i umiddelbar 

nærhet i grønne omgivelser, gjør dette til en foretrukken barnehage for mange.  

 

 



4 

 

Årsplan 2021 

- Tilbud til barn i alderen: 8 mnd. til 3 år  

- Hvem kan søke plass: Alle  

- Søknad sendes: I søknadsportalen på nettsiden, Oslo kommune.  

- Antall barn: 8  

- Eier: Privat  

- Organisering: Avdelingsbarnehage  

- Type barnehage: Familiebarnehage  

• Måltider: Barnehagen serverer to måltider hver dag. Måltidene består blant annet av brød, 

havregrøt og yoghurt hver dag. Det serveres også et varmt måltid i uken med fokus på sunn 

og variert kost. Vi serverer frukt og grønnsaker, - og er en aktiv 5 om dagen barnehage. 

 

1. 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:  

1-5 punkter 

• Barnehagen inviterer til besøk i barnehagen før oppstart 

• Det gis informasjon om rutiner for oppstart og tilvenning 

• Vi har to assistenter på avdelingen som fungerer som tilknytningspersoner for barnet 

ved oppstart i barnehagen 

• Barnehagen har tett dialog med foreldre/foresatte i tilvenningsperioden 

• Vi tilrettelegger for en trygg og god oppstart uansett når på året barnet begynner i 

barnehagen 

 

2. VENNSKAP OG FELLESSKAP 

 

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

fellesskap. 

• 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:  

1-5 punkter 

• Vi støtter barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle barn kan få leke med andre barn 

og oppleve vennskap 

• Vi støtter barna til å respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner 

• Vi har leken i fokus og gjennom leken legger vi til rette for at barna får danne vennskap 

og bli med i fellesskapet 

• Vi har felles samlinger, felles turer, felles måltider, felles aktiviteter og felles sovetider 
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3. 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 

samhandlinger. 

• 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: 

1-5 punkter 

• Vi inspirerer til og gir rom for ulike typer lek både inne og ute i større og mindre grupper 

• Vi har fokus på at leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for språklig 

og sosial samhandling 

• Vi er bevisste på å ta initiativ til lek og aktivitet så alle barna kommer med i leken 

• Vi legger til rette for et inkluderende miljø hvor alle barna får oppleve glede og trivsel i 

leken 

   5.    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:  

1-5 punkter 

• Vi legger til rette for at barna skal få undersøke, se, oppdage og forstå sammenhenger, 

utvide perspektiver og få ny innsikt og kunnskap om varierte temaer 

• Vi sørger for at alle kan få rike og ulike opplevelser, erfaringer, utfordringer og 

mestringsoppgaver 

• Vi er oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legger til rette for læring i 

ulike aktiviteter og situasjoner 

• Vi er opptatt av å utvide barnas erfaringer og sørger for at det blir progresjon og utvikling 

i barnehagens innhold og oppgaver 

        

6. 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: 

1-5 punkter 
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• Gjennom dialog og samspill støtter vi barna i å kommunisere, lytte og delta i ulike 

kommunikasjonsuttrykk som både verbalt og non-verbalt språk som kroppsspråket 

• Vi gir alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel for tenkning og uttrykk for egne tanker og følelser 

• Vi observerer og følger med på barnas kommunikasjon og språk og støtter barn som har 

kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller som har sen utvikling av språket 

7.   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 hjelpen og støtten 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:  

1-5 punkter 

• Personale skal bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre. 

• Personalet skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg som også innebærer behov for ro 

og hvile 

• Personalet skal støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne 

ta imot omsorg 

• Personalet skal være lydhøre for barnas uttrykk enten det er verbalt eller non-verbalt og 

imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet og forståelse  

• Personalet skal møte alle barn med varme, åpenhet og interesse og vise omsorg for hvert 

enkelt barn 

8.    MEDVIRKNING 

• Barnehagen gir mulighet til at de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter 

enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. 

• Barnehagen skal ivareta foresattes rett til medvirkning, og samarbeidet skal alltid ha barnas 

beste som mål. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år:                                                                                                                 

1-5 punkter 

• Personalet skal se hvert enkelt barn og barnegruppa og ta hensyn til alder, utvikling og 

interesser i både planlegging og gjennomføring av aktiviteter. 

• Personalet skal være lydhøre for barns ytringer og ønsker, samtidig være bevisste på de små 
barns kroppsspråk og ta dem på alvor. 

• Personalet skal motiverer barna til å bli selvstendige ved å la barna få prøve selv.  

• Personalet skal gi tid, rom og anerkjennelse for barnas deltakelse i hverdagsaktiviteter. 

• Vi skal invitere og inspirere til at foresatte kan få komme med innspill og ideer. 

9.    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. 



7 

 

Årsplan 2021 

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

1-5 punkter 

• Vi skal ha fokus på en trygg og god barnehage og et utfordrende sted hvor barna kan 

prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap 

• Vi skal legge til rette for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas motoriske utvikling og 

bevegelsesglede 

• Vi skal ha måltider og matlaging i barnehagen som gir barna grunnlag for å utvikle 

matglede og sunne helsevaner 

10. 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:  

1-5 punkter 

• Barna skal få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. 

• Barnehagen skal bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til 

å yte motstand og handlingskompetanse gjennom samspill, dialog, utforskning og lek slik 

at de kan bidra til endringer 

• Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 

bidra til å legge grunnlag for selvstendig og ansvarlig deltagelse i det demokratiske 

fellesskapet  

 

       11. 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:  

1-5 punkter 

• Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evner til å tenke kritisk, handle etisk og vise 

solidaritet 

• Barnehagen skal legge til rette for at barna får gi omsorg og ta vare på naturen og 

omgivelsene og gjøre erfaringer 
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12. PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON  

 

• Barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

1-5 punkter 

• Vi har en oversiktlig og konkret årsplan som følger Oslostandarden for innhold og kvalitet i 
barnehagene. Årsplanen blir evaluert på planleggingsdager og avdelingsmøter og tatt opp 
til diskusjon og godkjenning av samarbeidsutvalget. 

• Vi har detaljerte månedsplaner, og ukeplaner som gir god oversikt over hva vi jobber med fra 
årsplanen. Vi har romslige planer fordi det gir oss mulighet til å følge barnas behov og 
interesser. 

• Vi tar bilder med fokus på aktiviteten og prosessen barna er i. 

• Vi gjennomfører planleggingsdager og personalmøter for å planlegge, evaluere, holde oss 
faglig oppdatert og til å diskutere og reflektere over egen praksis og videreutvikling. 

 

13.BYDELENS MÅL OG SATSNINGSOMRÅDE 

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene 

• Alle barn skal kunne norsk før skolestart 

• Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager 

• Alle ansatte i barnehagene skal ha gode norskferdigheter og kunnskaper om barns 

språkutvikling  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:                                                                                                                   

1-5 punkter 

• Amigos Barnehage følger Oslostandarden for innhold og kvalitet i barnehagene og har felles 
kjennetegn og et faglig innhold.  

• Medarbeiderne i Amigos Barnehage jobber målrettet mot å ta eksamen i norskprøve 3 og får 
regelmessig pedagogisk veiledning. 

• Personalet få relevante konferanser, kurs og opplæring for å heve kompetansenivået i 
barnehagen. 

• Personalet skal i samarbeid med foreldre jobbe systematisk med språk for å sørge for at hvert 
enkelt barn får videreutviklet sitt ordforråd og sin språkforståelse for både norsk og 
morsmål, samt tilby barna et variert språkmiljø der språket brukes aktivt som et 
kommunikasjonsmiddel. 

Barnehagens mål og satsinger 

• Barnehagehverdagen skal være basert på trygghet, omsorg og anerkjennelse. 

• Barna skal få oppleve vennskap og inkluderende fellesskap  



9 

 

Årsplan 2021 

• Vi har fokus på å hjelpe barna til å bli selvstendige 

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år                                                                                                                  

1-5 punkter 

• Personalet vil være trygge og omsorgsfulle voksne som er tilstede der barna er og alle barn 
skal bli sett og hørt og få mulighet til å gi uttrykk for sine ønsker og behov 

• Personalet vil være trygge og omsorgsfulle voksne som er tilstede der barna er og alle barn 
skal bli sett og hørt og få mulighet til å gi uttrykk for sine ønsker og behov 

• Personalet vil motivere barna til å bli selvstendige og klare selv, ved blant annet å ta av og på 
klær/sko, vaker hendene, spise og drikke selv og klatre opp og ned i stolene sine.  Vi mener at 
det å klare selv skaper en mestringsfølelse og god selvfølelse hos barna 

 

 

14.PROSJEKT BARNEHAGEÅRET 01. JANUAR 2021-31.DESEMBER 2021 

Vi i Amigos barnehage fortsetter med prosjektet med Oslo Met ut barnehageåret 2021. I dette 
prosjektet skal vi ta utgangspunkt i de yngste barna i barnehagen. Vi skal jobbe med dette ut 
desember 2021, men med mulig forlengelse.  

Med prosjektet ønsker vi å fokusere på de minste og deres utvikling sammen med oss voksne som 
gode rollemodeller. Vi ønsker ellers at vi utvikler begreper med tilhørende enkle tegninger som 
symboliserer de områder vi vil at barna skal ha med seg i leken og i hverdagen.  

Temaet for prosjektet som vi har valgt ut er:  

- De minste barna: Læring og mestring gjennom lek, forskjellige lekekategorier og 
voksenrollen. 

- Øke kompetansen for personalet i forhold til små barn og veiledning 

 

Tiltak/hvordan vil vi jobbe med dette: 

- Vi jobber med ulike undergrupper som «Omsorg/vennskap», «Kropp, bevegelse og helse», 
Språk», «Natur og miljø», «Antall, rom og form», «Kreativitet», «Nærmiljø og samfunn». Og 
lager undertemaer til disse temaene.  

- Vi introduserer et tema for barna av gangen. 

- Vi lager plakater og introduserer barna for begreper til de ulike temaene. Disse plakatene blir 
hengene oppe resten av året.  

- De voksne forklarer og viser ordene i temaet vi holder på med.  

- De voksne hjelper barna å få inn begrepene inn i leken.  

- Gi veiledning om ulike lekekategorier. 
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15. Planleggingsdager for 2021: 

 

Vi har 4 planleggingsdager i 2021. Dere vil få beskjed om dette med en måneds varsel. 

 

    -  Planleggingsdag 1: 15. januar 2021 

    - Planleggingsdag 2: 14. mai 2021 

    -  Planleggingsdag 3: 13. august 2021 

    -  Planleggingsdag 4: 05. november 2021 
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KALENDER 
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. 

NÅR HVA 

04. januar Barnehagen åpner. Velkommen tilbake.  

08.-12.februar Karneval 

Mars Dukke thetaer 

15. mars-25.mars Påskefrokost 

01. april Skjærtorsdag - barnehagen er stengt 

02. april Langfredag - barnehagen er stengt 

05. april 2. påskedag - barnehagen er stengt 

1. mai Offentlig høytidsdag - barnehagen er stengt 

03.-07.mai Dugnad 

17. mai 

03-12.mai 

Norges nasjonaldag - barnehagen er stengt 

Vi feirer 17.mai i barnehagen 

13. mai Kristi Himmelfartsdag - barnehagen er stengt 

14. mai Planleggingsdag - barnehagen er stengt 

24.mai 2. Pinsedag - barnehagen er stengt 

07.-17. juni  Sommerfest i barnehagen - foreldre er invitert 

03. juli – 01.august  Sommerferie - barnehagen er stengt 

02. august       Velkommen – Vi tar imot nye barn og foreldre 

22. oktober FN- dagen 

29. oktober Barnas dag 

13. desember Lucia Markering 

06-17. desember Nissefest 

23. desember – 02. jan. Juleferie - barnehagen er stengt 

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer:  

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Emilie Otterbeck Gravråk,  

Skrevet under dato: 07.12.2020 
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