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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: 

Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel
og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
Barnehagebarn skal møte medarbeidere 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 gjennom lek i trygge omgivelser.

OM BARNEHAGEN
Aker Brygge Barnehage SA har en spennende beliggenhet nær sjøen/havnområdet, tilknyttet et
pulserende liv og et bredt tilbud av kulturaktiviteter.
Lekeplassen er bygd opp over to plan og er godt utstyrt. Vi legger stor vekt på sikkerhet samtidig som
mulighetene til allsidige fysiske utfordringer ivaretas.

Det er plass til ca. 45 barn i alderen 0-6 år fordelt på avdelingene Krabbene, Pingvinene og Måkeredet.
Alders - og gruppesammensetning vurderes fra år til år.

Vi er 12 heltidsansatte. Hver avdelingen har pedagogisk leder med godkjent utdannelse. Totalt har
lederteamet mange års arbeid i barnehage. I tillegg er det ansatt to barnehagelærer.

Vi har en godt voksen og stabil personalgruppe med lang barnehageerfaring. Personalet holdes oppdatert
gjennom deltakelse på kurs i bydelens og andre tilbyderes regi.

Vår visjon: "Vi gir små folk store muligheter".

Vi ønsker å se hvert enkelt barn, dets behov og muligheter. Et engasjert personale skal vise omsorg og
trygghet i et utforskende, lærerikt og lekende miljø.

Aker Brygge Barnehage SA vektlegger et åpent og nært forhold til foreldrene basert på gjensidig tillitt og
respekt.

I Aker Brygge Barnehage SA jobber vi mye med fagområdene "Språk, tekst og kommunikasjon" og
"Kunst, kultur og kreativitet".

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
Vi følger rutinene beskrevet i "Oslostandard for tilvenning i barnehagen". 
Vi tilbyr besøk i forkant og gir informasjon om rutiner ved oppstart i barnehagen. 
Alle avdelingene har oppstartssamtaler med nye familier
På småbarnsavdelingen blir barnet tildelt en primærkontakt ved tilvenning.

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
Alle barn og foreldre blir møtt i garderoben og ønsket velkommen om morgenen.
Barna skal oppleve tydelige og trygge voksne som støtter og utfordrer dem.
Vi voksne skal lytte til barnet og oppmuntre det til å sette ord på egne følelser og opplevelser.
Vi voksne skal snakke med barnegruppen om at vi er forskjellige.
Vi voksne skal veilede barna om konfliktløsning.
Vennskapsbenken på utelekeplassen skal være tilgjengelig og synliggjort.
Vi skal bygge en felles kultur i barnehagen som alle kan føle seg som en del av, og skape hygge og
glede i hverdagssituasjoner.
Vi voksne skal opptre som gode rollemodeller
Gi anerkjennelse og oppmuntring på barns positive sosiale handlinger.

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
Leken skal være lystbetont og er den viktigste arenaen for læring og utvikling. 
Daglig utelek vektlegges. Ansattes tilstedeværelse er viktig for å støtte barna i leken.
Barnas fysiske innemiljø skal være tilpasset gruppens behov og skal gi mulighet til endringer gjennom
året. 
Det fysiske miljøet skal være tilpasset barnas alder.

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
Voksne i barnehagen skal gi barna trygge rammer som skaper motivasjon for utvikling, sosialisering
og læring. Vi skal være gode modeller som hjelper barnet på veien.
Barnehagen skal legge til rette for et fysisk miljø som skaper nysgjerrighet, undring og glede.
Fagområdene skal være synlige i både inne- og uteleken.

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
Barnas språkutvikling og språkmiljø vektlegges med bruk av språkstimulerende materiell. Vi benytter
Snakkepakken og ABC 123, i tillegg til rim/regler, sang etc.
Alle ansatte har et bevisst forhold til  hvordan vi bruker språket i det daglige arbeidet.
Oppmuntre til kommunikasjon ved å stimulere språkutviklingen slik at ord etter hvert kan erstatte en
del av kroppsspråket.
Vi voksne skal oppmuntre barnet til å undre seg og stille spørsmål.
TRAS benyttes etter behov.

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

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
Barnehagen har digitale verktøy som Ipad og projektor. 
Vi voksne skal sammen med barna fordype oss mer i den lærende digitale verktøyverden.
Vi voksne skal sette oss inn i barnas digitale arbeidsmåter.
Vi voksne skal støtte opp om barnas lek, læring og undring gjennom digitale uttrykksformer. 
Vi voksne skal ha en forståelse for det barna møter i den digitale verden.

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE



SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE
OG SKOLE
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 for 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
Vi følger "Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole".
Vi har førskolegruppe en gang i uken gjennom det meste av året med utgangspunkt i arbeidsboken
"Trampoline".
Vi har ekstra fokus på selvstendighetstrening gjennom barnets siste år i barnehagen.

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
Barnets rett til å komme med egne ytringer og dets ønske om medvirkning skal ivaretas.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
Leker og materialer skal være synlig og lett tilgjengelig for barna, slik at de kan velge selv.
Foreldre/foresatte medvirker gjennom daglig kontakt, foreldremøter, foreldresamtaler, SU og årlige
brukerundersøkelser.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barnehagen skal støtte barna i bruk av ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg
estetisk.

Alle barna skal gis mulighet til å bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede gjennom et mangfold av
kunstneriske og kulturelle uttrykksformer. Barna skal få utforske og delta i kunst og- kulturopplevelser
sammen med andre. 

Våre tiltak
Barnehagen skal gjennom året gi barna et variert tilbud av ulike kulturaktiviteter.
Barnehagen skal prioritere midler til kunst og- kulturopplevelser.
Ulike materialer og verktøy skal være lett synlig og tilgjengelig for barna.
Vi voksne skal forberede og bearbeide barns inntrykk gjennom refleksjon og samtaler

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
Vi voksne skal være gode rollemodeller.
Barna skal få en forståelse for sampillet i naturen, og mellom mennesker og natur.
Barna skal ta del i kildesortering og resirkulering.
Barnehagen skal ta i bruk gjenbruksmateriell.
Sammen med barna skal vi begrense bruk av vann, såpe og papir.

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
Gi barna trygghet og utfordringer i forhold til egen mestring.
Vi voksne skal organisere og tilrettelegge for lek/spill både inne og ute, hvor barna kan bruke
kroppen sin og samtidig oppleve gleden ved fellesskap.
Vi voksne skal hjelpe de barna som i enkelte situasjoner trenger ekstra støtte og oppmuntering.
Vi voksne skal forebygge mobbing og diskriminering med egen handlingsplan mot mobbing.
Alle avdelingene skal daglig ha soving/hvilestund.
Barna får servert et varmt, variert måltid fire dager i uken, samt melk og frukt. 

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
Vi voksne skal støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse gjennom opplevelser,
samtaler og aktiviteter.
Vi voksne skal møte barns tro, spørsmål og undring med alvor og respekt.
La barna få delta i praktiske forberedelser til tradisjonsdager og høytider.
Barnehagen markerer FN dagen.

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON
Barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet.



Våre tiltak
På planleggingsdager, avdelings - leder og personalmøter legges grunnlaget for barnehagens
Årsplan med tilhørende planer.
Barnehagen dokumenterer sin pedagogiske virksomhet via blant annet appen "Tyra" med henvisning
til mål fra Rammeplanen.
Barns ulike arbeider presenteres/dokumenteres på avdelingene.
Vi voksne skal gjøre helhetlig og systematiske vurderinger i forhold til enkeltbarnet, barnegruppene
og oppsatte mål i Årsplan og Rammeplan.


