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OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGE
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 BARNEHAGE
Collettløkka barnehage en foreldreeid barnehage med tre avdelinger, med et flott uteområde som tilbyr varierte lekemuligheter. Vi ligger skjermet fra trafikk og støy ved
grøntområdene rett nord for Ullevål sykehus, og har fine turmuligheter i nærområdet.
Vår vision
”En jungel av opplevelser - små skritt mot en stor verden” er vår visjon.
Med den vil vi sammen skape opplevelser av hverdagssituasjoner og utforskertrang, som gir barna mulighet til å bli hva de vil. Mestring, medvirkning og selvfølelse er
sentrale begreper for de hverdagsopplevelsene vi ønsker å gi barna. Barnas stemme skal bli hørt, alle skal få sette sitt preg på barnehagen. Vi er en faglig sterk barnehage,
som tar inspirasjon fra Reggio Emilia-pedagogikken. Her er medvirkning, utforskning og bruken av åpne materialer som er lett tilgjengelige for barna, noen av våre viktigste
inspirasjonskilder.
I Collettløkka barnehage går det 46 barn fordelt på 3 avdelinger; Trollia; 1-3 års avdeling, Soria Moria; 1-3 års avdeling og Glassberget; 3-6 års avdeling. Hos oss jobber det
1 daglig leder, 3 pedagogiske ledere, 2 barnehagelærere, 3 fagarbeidere, 3 pedagogiske medarbeidere og 1 kokk.

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 sender ut velkomstbrev og informasjon om barnehagen og avdelingen i god tid før barnet starter i barnehagen. Vet vi at foresatte og barn har et annet morsmål enn
norsk, oversetter vi velkomstbrev og informasjon til engelsk.

•

Vi har tilbud om besøksdager før barnehagestart, så barn og foresatte kan bli kjent med barnehagen, og vi kan bli kjent med barnet.

•

Hvert nye barn får en kontaktperson ved tilvenning. Kontaktpersonen er sammen med dere de første dagene for å skape trygghet.

•

Vi setter av minimum tre dager til tilvenning. Hvert barn er forskjellig, så det kan variere hvor lang tid barnet trenger for å bli kjent med oss i barnehagen, og er trygg nok
til å forlate sine foresatte. Derfor avtaler vi underveis i tilvenningen, i en god dialog med foresatte, hvordan tilvenningen forløper.

•

Vi tilbyr velkomstsamtale og etterstreber å gjennomføre det 14 dager etter oppstart.

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 foresatte blir ønsket velkommen hver dag.

•

Alle skal bli sett på en positiv måte, uansett kjønn, alder, funksjonsnivå og bakgrunn. Alle skal føle seg representert og betydningsfulle.

•

Vi deler barna i ulike smågrupper, for å styrke både eksisterende og nye vennskapsrelasjoner.

•

Hver andre uke har vi fellessamling for hele barnehagen for å fremme fellesskap, identitet og en helhetlig tanke på huset.

•

Det er daglige samlingsstunder på avdelingene. Her styrker vi blant annet avdelingsidentiteten og gir barna felles opplevelser som kan brukes videre i lek.

•

Vi legger til rette for at barna er gode hjelpere på tvers av avdelingene.

•

Hvert år drar de eldste på Glassberget på leirskole, en arena for mange felles opplevelser og mulighet til å møte barn fra andre barnehager.

•

Barna skal bli kjent med andre kulturer og oppleve at ulikheter beriker et miljø.

•

Vi voksne skal være gode rollemodeller, og skape et miljø hvor demokrati, likeverd og toleranse har en selvfølgelig plass. Dette er verdier vi ønsker at barna skal ta
med seg videre i livet.

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 har en sentral plass i hverdagen vår. Den må vernes om i en hektisk hverdag. Vi legger til rette for at miljøet på avdelingene gir muligheter til variert lek.
•

Vi er bevisst vår rolle i barnas lek: som tilrettelegger, deltaker, beskytter, veileder og støttespiller.

•

Vi oppmuntrer og støtter barna i for eksempel. klatring, sykling og balansering, og utprøving av egne og andres grenser.

•

Vi definerer ikke leken til barnet, Vi følger barnets 100 språk (Reggio Emilia Pedagogikken)

•

Leken skal være lystbetont, frivillig og gis stor plass i hverdagen.

•

Materialet skal være tilgjengelig og tilpasset ulike aldersnivåer.

•

Vi skal gi uteleken god plass, noe som gir større mulighet til fysisk lek og utfoldelse. Voksne skal legge til rette for å skape variasjon i uteleken.

•

Vi er opptatt av at våre strukturer skal være så fleksible som mulig ,vi skal skape rom for spontanitet og lek i hverdagen, også i rutinesituasjoner.

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
• Vi legger stor vekt på lek og utforskning på barnas premisser. Det er i leken barna lærer mest, så den gis stor plass i hverdagen vår.
•

Ansatte er bevisst sin rolle i kommunikasjon og undring sammen med barna. Vi tar oss tid til å lytte, og er bevisste på å stille åpne spørsmål for å gi tid
og rom for refleksjon og undring.

•

De ansatte skal tilrettelegge, skape nysgjerrighet, og bidra med materialer som fremmer læring, utvikling, fantasi, kreativitet og utforsking.

•

Vi skaper miljøer der ulike typer intelligenser og interesser blir tatt hensyn til. (Ref; Howard Gardner- teorien om mange intelligenser)

•

Ansatte bruker sine egenskaper og interesser for å skape og gi inspirasjon.

•

Gjennom observasjon av barnegruppen legger vi til rette læringsmiljøet på avdelingene, så det speiler behovet og interesser som finnes der og da.

•

Vi bruker refleksjon, evaluerer progresjonsplan og bruker årsplanen som verktøy for stadig utvikling og evaluering av barnehagen.

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
•

Vi bruker språket aktivt i rutinesituasjoner, og er bevisste på å sette ord på det vi gjør sammen med barna.

•

Kroppsspråk er like viktig som talespråk, særlig for barn som har lite talespråk. Vi leser og tolker barnas kroppsspråk og er bevisste på vår egen bruk.

•

Vi hjelper barna til å sette ord på følelser og handlinger, men vi definerer ikke følelsene deres.

•

De ansatte har stort fokus på å oppmuntre barna til å sette ord på følelsene sine.

•

Vi bruker eventyr, konkreter, sang og regler aktivt i hverdagen, både for å stimulere til språklig fantasi og til å gi rom for språklig mangfold.

•

De ansatte er språklige forbilder, og skal skape rom for samtale, fabulering og undring, tilpasset hvert barn.

•

Vi observerer barnas kommunikasjon, fanger opp og støtter barn som er lite språklig aktive eller har forsinket språkutvikling.

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
•

Vi benytter Mykid som et kommunikasjonsverktøy mellom barnehagen og foresatte.

•

Vi ansatte bruker digitale verktøy til å skape miljøer som kan inspirere til lek.

•

Vi legger til rette for at barna skal bli produsenter i sin digitale kreativitet, fremfor å konsumere.

•

Vi bruker ulike digitale verktøy i kreative prosesser med barn, og er deltakende i barnas bruk av digitale verktøy.

•

Bruken av digitale verktøy skal være forskjellig fra hjemmebruk til barnehagebruk.

•
•
•

Vi har egen IKT- gruppe i personalet. Der vi reflekterer kring bruken av digitale verktøy og etiske dilemmer knyttet til den digitale verlden.

•

Vi tar bilder sammen med barna, og lager bildevegger på avdelingen. Bildene skaper samtaler og hjelper oss videre i prosjektarbeidet.

•

Vi har en instagram der vi markesfører barnehagen her deles bilder fra hverdagen til barnehagen ingen bilder på barns ansikter blir publisert her.

Vi har personalmøte hvert år om etisk digital dømmekraft i barnehagen.

SAMARBEID OG SAMENHENG 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 Oslostandarden for samarbeid mellom barnehage og skole.

•

Vi har samlinger for 5-åringene en gang i uken. Samlingene følger en egen årsplan, med aktiviteter som styrker sosialt samspill og bygger selvfølelse og selvstendighet.
Dette vektlegges fordi vi mener disse gir gode forutsetninger for å lykkes både faglig og sosialt på skolen.

•

5-åringene får erfaringer med å stå frem og presentere innhold under samlinger og i produksjoner. Vi er med på informasjonsmøter ved de skolene som er aktuelle, og
har også samarbeidsbesøk med skoler i nærområdet og AKS.

•

Ved behov har vi overgangssamtaler med skolen.
Barna er med på den siste foreldresamtalen før skolestart, og får fortalt litt om hva de tenker om å begynne på skolen samt får svar på spørsmål de måtte ha.

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
•

Ved oppstart har vi fokus på tilvenning og på å bli kjent med hverandre. Vi har aktiviteter som fremmer trygghet og gruppetilhørighet.

•

De ansatte skal være tydelige og trygge omsorgspersoner, som ser hvert enkelt barn og deres behov. Vi skal legge til rette for at alle blir inkludert i hverdagen.

•

Vi har fokus på å skape trygge og gode relasjoner, både med barn-barn og barn-voksen.

•

Personalet verdsetter når barn viser omsorg, gjennom å rose og anerkjenne handlingene. Barnehagen har egen beredskapsplan, med. bl.a. forebyggende tiltak og plan
for å avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og plan for hvordan vi følger opp dette på en best mulig måte.

•

Vi godtar ikke krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Ref. barnehageloven § 41.

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 kildesorterer søppel og oppmuntrer til gjenbruk og ombruk av ting.

•

Vi har et fokus på gjenbruksmaterialer og naturmaterialer, og ønsker å tilføre mest mulig åpne materialer som ikke
legger føringer på barnas lek.

•

Gjennom turer i naturen blir vi kjent med naturens mangfold og årstidenes skifter. Vi plukker søppel og snakker om
hva man ikke kan kaste i naturen

•

Barna får oppleve og erfare hvordan man kan dyrke spirer, blomster og grønnsaker.

•

Voksne skal gjennom å være gode rollemodeller, vise barna en respekt for hverandre, seg selv og naturen.

•

Bærekraft handler også om menneskelige relasjoner og å ta vare på hverandre. Vi bruker blant annet bøker og
samtaler rundt disse, for å skape refleksjon rundt hvordan man kan være en god venn og et godt medmenneske

•

Vi er med i nettverket Rommets kraft som har stort fokus på bærekraftig utvikling og gjenbruk

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
•

Det pedagogiske grunnsynet innen Reggio Emilia pedagogikken, bygger på at hvert enkelt individ sammen med andre konstruerer egen og felles kunnskap og kultur.
Dette ligger til grunn for hele vår pedagogiske praksis.

•

De ansatte jobber kontinuerlig med å være gode rollemodeller. Måten vi er og oppfører oss i barnehagen, smitter over på barna.

•

De ansatte viser barna og hverandre respekt og tillit. En grunnleggende holdning av at alle er kompetente, skal gjennomsyre barnehagen. Kommunikasjonen skal være
preget av høflighet og gjensidig respekt.

•

Glede og humor preger hverdagen vår.

•

Daglige samlingsstunder og andre felles aktiviteter styrker følelsen av fellesskap og av å høre til gruppen.

•

Barna skal få utfordringer, så de lærer å ta enkle etiske valg. Dette er med på å bygge opp sosial kompetanse.

•

Vi anerkjenner barnas rett til å uttrykke sine egne meninger, følelser og å stå opp for seg selv. Vi hjelper også barna til å anerkjenne hverandres ulike uttrykk, ved å se
ting fra ulike sider, vise at vi har et mangfold av følelser og tanker og at vi alle er ulike.

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

Vi tilbyr årlige foreldresamtaler, og ellers ved behov.

•

Vi har ukentlige møter; avdelingsmøter, utviklingsgruppen, pedagogiskfag forum, og månedlige personalmøter. Her er det en felles arena for refleksjon og evaluering,
og planlegging av videre arbeid.

•

Vi sender ut månedsbrev hver måned. Her evaluerer vi tiden som har gått, reflekterer rundt aktiviteter og gir informasjon om tiden som kommer.

•

Vi har 5 plandager i året. Hovedfokuset vårt på disse i år er prosjektarbeid og øke den digitale kompetansen i ansattgruppen.

•

Vi er med i nettverket Rommets kraft som er organisert av MUV (Mulighetens verksted) for å øke kompetasen rundt bærekraft og pedagogiske miljøer.

•

Hver avdeling bruker «dagen i dag» på Mykid. Her får foresatte et lite innblikk i hva som har skjedd på avdelingen i løpet av dagen. Vi etterstreber å sende ut 2-3/uke

•

Vi bruker bilder som pedagogisk dokumentasjon på veggene på avdelingene og vi legger ut på Mykid

•

.Alle ansatte har et eget ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

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
•

Vi legger til rette for at barna skal bli selvstendige, og at de ansatte møter dem med veiledning og tilrettelagt hjelp, samt entusiasme og glede. Mestringsfølelse er viktig
for å styrke selvfølelsen. Alle barna har hvilestund eller sover i løpet av dagen.

•

Vi drar på turer i nærområdet, og legger til rette for at barna får utfordre seg motorisk.

•

Barna er ute hver dag, og de voksne skal gi muligheter til varierte uteaktiviteter.

•

Barnehagen har egen kokk som sikrer at hvert måltid skal være et fullverdig måltid som dekker ernæringsbehovet hos barna.

•

Vi serverer et lunsjmåltid hver dag, hvor en gruppe i fra Glassberget og de eldste i fra Soria Moria og Trollia forsyner seg av maten selv fra et buffetbord på
fellesrommet. De yngste barna får servert mat på avdelingen, men gjerne tydelig adskilt, så de ser hva de spiser og lettere kan velge selv fra tallerkenen.

•

Vi tilbyr frukt hver dag.

•

Vi har fokus på matglede, og oppfordrer til å smake på nye ting ved å være gode rollemodeller og fremsnakke maten vi spiser.

•

Barnehagen har en matklubb der de eldste barna er med og setter menyen, handler og lager maten til hele barnehagen en gang i måneden.

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
•

Vi har leker og materialer mest mulig tilgjengelig for barna, slik at de kan velge selv.

•

Barns ulike uttrykksformer tillegges verdi, og vi tilpasser dagsrytmen etter barns behov og når det er mulighet for å være fleksible. Voksne bruker skjønn og har både
enkeltbarnet og barnegruppen i fokus.

•

Vi gir rom for alle følelser og veileder i ulike uttrykksmåter.

•

Barna er med på å velge ut hva de ønsker å vise frem og dele med andre. De eldste barna er med i refleksjon rundt prosjekter og aktivitetene vi har.

•

Vi intervjuer de eldste barna i forkant av foreldresamtaler for å høre deres meninger om trivsel og vennskap.

•

Barnehagens øverste organ er et eierstyre bestående av foresatte, som sammen med barnehagens styrer tar avgjørelser vedrørende barnehagens drift. Barnehagen
har også et samarbeidsutvalg, som skal fungere som foresattes talesrør.

PROSJEKT
Prosjektarbeidet skal skape glede og interesse hos både små og store.
La barna få erfaringer, kunnskap og innsikt i mulighetene i forhold til valgt tema.
Barna får prøve ut egne hypoteser og gå i dybden av et tema.
Felles prosjektplattform gir mulighet for felles refleksjon i personalgruppa.
Våre tiltak
•

Barnehagen har avsatt prosjekttid, og hver avdeling jobber med prosjektet i egen barnegruppe. Barna deles opp i smågrupper for å gi rom til hvert barn.

•

Sammen med barna finner vi veien videre i prosjektet gjennom observasjon, gjenskaping gjennom bilder, refleksjon og dokumentasjon.

•

Hver avdeling har en prosjektvegg for å synliggjøre prosjektet.

•

Vi lar barna få mulighet og tid til å prøve ut aktivitetene flere ganger for å få erfaringer.

•

Prosjektet gir barna tid til å forske, undre seg og prøve ut egne ideer. Alle voksne ser og lytter til barna, slik at de blir hørt når de gir
uttrykk for sine meninger, ønsker og behov.

•

Det settes av tid på avdelingsmøter til å reflektere over observasjoner og dokumentasjon, og planlegge arbeid videre. Hver ansatt har ansvar for planlegging av prosjektaktivitet i gruppe.

•

Prosjektet styrer hvilken organisasjon vi er med og støtter under året.
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