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INNLEDNING 

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir 

informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. 

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. 

Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med 

tiltakene som er fastsatt i årsplanen. 

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng 

mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. 

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i 

samarbeid med ansatte og foreldre. 

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

 

KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE 

● 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 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi fokuserer på opplæring av pedagogiske grunnverdier og refleksjon over eget arbeid på 

ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager 

● Alle ansatte skal få innsikt i nyere forskning innen mobbing i barnehagen og diskutere 

muligheter for å motvirke dette. 

● Vi bruker kartleggingsverktøyet TRAS ved barn som strever med aldersadekvat språk 

● Det settes opp egne tiltak for barn med annet morsmål enn norsk for å nå målet om å kunne 

norsk før skolestart. 

● Munnmotoriske øvelser, trening i språkgruppe og lek 
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

Vi er en barnehage som drives av Nordstrand kirke, med to separate avdelinger.  

 

Storbarnsavdeling/ Tyslevveien (3-6 år): Tyslevveien 79, 1163 Oslo 

Telefon: 481 14 159 

 

Småbarnsavdeling/ Kirkebakken (1-3 år): Breiens vei 2, 1166 Oslo 

Telefon: 481 22 975 

 
Tross avstanden mellom avdelingene har vi tett samarbeid. På vårparten intensiverer vi samarbeidet 

med tanke på de barna som bytter avdeling til høsten. 

Kirkebakken har mye grøntareal, trær og blomster og en (ake)bakke. 

I Tyslevveien er det en gårdsplass til sykling, ballspill, lekehus og noen utfordrende lekeapparater. 

 

Vi vektlegger markeringen av de kristne høytidene med faste tradisjoner. I desember har vi f.eks. 

daglige adventsamlinger og er med på gudstjeneste i kirken.  

Nærhet mellom voksne og barn er viktig for oss. Hvert enkelt barn skal føle seg sett og hørt, og 

oppleve omsorg hver dag.   

 

Hos oss får barna bruke hele kroppen både inne og ute. Vi er opptatt av å bruke alle sansene våre, 

samt kjenne glede og mestring ved å bruke kroppen. Vi er mye på tur – både små turer for de 

minste i nærområdet. De eldste barna er ofte på lengre turer og bruker gjerne buss. Vi har også egen 

skiskole for de eldste barna.  

 

Sang og musikk er en viktig del av barnehagen vår! Vi bruker sang og musikk gjennom hele dagen i 

alle aktiviteter. 

 

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER 

● Barnehagens visjon er Den gylne regel «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du 

gjøre mot dem».  

● Barnehagens mål er at barna skal utvikle god sosial og emosjonell kompetanse i løpet av 

barnehageårene. 

● Vi jobber med å gi barna et variert tilbud om fysisk aktivitet inne og ute. Vårt mål er at 

barna skal bli glad i å være ute og bruke kroppen sin  

● Barn skal få erfaringer med mulighetene naturen har å by på i alle årstider 

● Vi er en barnehage som tilrettelegger møter mellom generasjoner ved blant annet å besøke 

eldre mennesker regelmessig. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi jobber mye med å fremheve positiv atferd ved å sette fokus på gode handlinger.  

● Personalet er bevisste rollemodeller ved å speile hverandres gode handlinger høyt for barna.  

● Vi har fokus på vennskap. Gjennom mindre lekegrupper kan den voksne være en god 

rollemodell og være med på å hjelpe hvert enkelt barn inn i leken.  

● Vi bruker programmet ”Mitt valg” for å utvikle  god sosial og emosjonell kompetanse. 
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MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN 
 

Danning gjennom omsorg, lek og læring 

● Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

● Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er 

forankret i menneskerettighetene.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Barna opplever og skaper mening gjennom leken. Vi er opptatt av å ivareta lekens 

egenverdi og gir barna mulighet til å leke for lekens skyld. I tillegg ser vi leken som et 

verdifullt verktøy for allsidig utvikling. 

● I vår barnehage skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte 

de har behov for. 

● Vi legger til rette for omsorgsfulle relasjoner. 

● Vi markerer de kristne høytidene med fokus på det kristne budskapet. Vi deltar på 

familiegudstjeneste og har ukentlig bibelfortelling. 

● Vi gjennomfører en kulturuke for å bli bedre kjent med forskjellige kulturer og tradisjoner. 

● Vi markerer FN-dagen og snakker om barns rettigheter for å reflektere med barna om 

ulikheter og likheter mellom barn i verden.  

● Vi markerer 17.mai og snakker om Norges historie og det norske flagget. I denne 

sammenheng kommer vi blant annet innom begrepene vennskap og frihet. 
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Språk, kommunikasjon og tekst 

 

● Språk er avgjørende for barns utvikling både sosialt, emosjonelt og intellektuelt. Derfor 

skal alle barn få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. 

● Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og 

skape mening.  

● Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, 

herunder tegnspråk.  

● Alle barn skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 

følelser. 

 
Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi observerer og vurderer hvert enkelt barns språkutvikling. 

● Personalet er bevisst sin rolle som språklige forbilder. 

● Vi anerkjenner og responderer på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk. 

● Vi bruker noe «tegn til tale». 

● Vi arbeider systematisk med språk i mindre grupper. 

● Vi inviterer til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, 

reflektere og stille spørsmål.  

● Vi bruker varierte formidlingsformer og tilbyr et mangfold av bøker, sanger, bilder og 

uttrykksformer. 

● Vi formidler litteratur og kultur på ulike måter for å inspirere til lek og læring. 

● Vi legger til rette for et rikt og variert språkmiljø med tilgang til lek, sang, samtaler, 

bøker, aktiviteter, og utforskning av skriftspråket. 

● Vi legger til rette for at alle kan delta i det språklige fellesskapet, gjennom blant annet 

musikk og bevegelser. 
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Barns medvirkning 

● Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. 

● Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

● Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi er bevisste på og tar barnas utsagn og ideer på alvor og vi oppmuntrer dem til å 

medvirke i praktiske og innholdsmessige elementer i hverdagen. 

● Vi er bevisste vår rolle og er fysisk og mentalt til stede i samværet med barna.  

● Alle barn skal bli sett, hørt og lyttet til og vi hjelper dem til å forstå hverandres opplevelser 

og følelser.  

● Alle barnas ønsker og forslag, både verbale og nonverbale, tas på alvor.  

● Vi har barneintervjuer der de eldste barna har en voksen for seg selv og kan reflektere 

sammen med den voksne. 

● Barns innspill og tilbakemeldinger brukes som grunnlag for refleksjon og diskusjon både i 

personal- og barnegruppen. 

  

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage  

● Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

● For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi møter og hilser på alle barn og foreldre når de kommer, og når de går. 

● Vi sender ut månedsplan og informasjon på mail og SMS. 

● Vi har tilbud om 1-2 foreldresamtaler per år, flere ved behov. 

● Vi gjennomfører oppstartsamtaler.  

● Barnehagen inviterer til foreldremøte om høsten. 

● Foreldre med helt nye barn får tilbud om et foreldremøte før barnet starter i barnehagen. 

● Vi har arrangementer med barnets familie gjennom året, som påskefrokost/ påskesamling, 

17.mai-feiring, Lucia, dugnader, julespill og påskespill, sommerfest, foreldretreff og åpne 

adventssamlinger i hele desember.  
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Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling 

● Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi har flere «soner» for ulik lek og ulikt lyd- og aktivitetsnivå. «Sonene» er innredet slik at 

materialer og leker er tilgjengelig. Med dette ønsker vi å gi barna muligheten til å bli 

selvstendige og kreative i leken. Samtidig lærer barna en forsvarlig og ansvarlig omgang 

med materialer. 

● Vi tilrettelegger for fysisk utfoldelse, innendørs og utendørs. 

● Vi har varierte uteområder med utfordringer for motorisk utvikling på begge avdelinger. 

● Vi har gruppeaktiviteter for alle barnegruppene, med aktivt medvirkende voksne; f.eks. 

sansemotoriske grupper, kreative grupper og lekegrupper. 

● Vi har eget opplegg for skolestartere (Maxi), med bl.a. skrivedans, «nysgjerrigper», kanotur 

med overnatting, svømming og etappevis en tur langs hele Ljanselva.  

● Vi har ukentlige turdager med aktivt bruk av nærmiljøet. 

● Barnehagen gir mulighet til skigåing og skilek. Skolestartere deltar på barnehagens 

skiskole. Skisesongen avsluttes med et skirenn. 

  

Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn 

● Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

● Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. 

● Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi har nulltoleranse for ekskludering, erting og mobbing, og jobber aktivt med å forstå 

begrepet «vennskap» og hva det innebærer. Vi har èn-til-èn-samtaler, gruppesamtaler og 

snakker mye med barna om hvordan man er mot hverandre. 

● Vi legger til rette for gode vennskapsrelasjoner. 

● Vi bruker programmet ”Mitt valg” for å fremme et inkluderende fellesskap. 

● Vi tilrettelegger for alle former for lek, både voksenstyrt og «frilek». 

● Vi praktiserer takknemlighetslapper og leser jevnlig opp hva barna er takknemlig/glad for. 

● Vi markerer FN-dagen og snakker om likheter og forskjeller i utseende, væremåte og 

kultur. Vi fremhever de ulike nasjonalitetene som er representert i barnehagen når det er 

naturlig.  

● Vi markerer samenes nasjonaldag. 

● Vi er bevisst vår rolle som forbilder. Alle barn skal oppleve å bli møtt, sett og anerkjent av 

positive og inkluderende voksne.  

● Personalet skal veilede og hjelpe barna i lek og samspill og stoppe uakseptabel atferd. 
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Bærekraftig utvikling  

● Gjennom lek, læring og gode naturopplevelser skal barnehagen bidra til at barna blir glade i 

naturen, som er den viktigste forutsetningen for å ønske å ta vare på den.  

● Barnehagen skal fremme forståelse for naturens egenart, og bidra til å utvikle barnas vilje 

og evne til å verne om naturen, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig 

utvikling  

● Barna skal få gode holdninger i forhold til forbruk, som en motvekt til bruk og kast 

mentaliteten som råder i samfunnet i dag.  

● Vi skal stimulere og oppmuntre barna til gjenvinning og kreativ gjenbruk 

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

● Voksne skal vise glede over å være ute og være bevisste på at våre holdninger smitter over 

på barna.  

● Vi synliggjør naturfenomener, og reflekterer sammen med barna om sammenhenger i 

naturen. 

● Barna skal møte lyttende og engasjerte voksne som gir barna tid og anledning til å delta i 

samtaler om det de har erfart og opplevd. 

● Vi plukker søppel på turene våre og vi forlater turområdene slik vi ønsker å finne dem. 

● Vi sorterer søppel på begge avdelinger. 

● Vi tar vare på leker og utstyr. 

● Vi bruker gjenbruksmaterialer i formingsaktiviteter. 

● Vi oppfordrer barna til å bruke kun ett tørkepapir, og til å bruke vann med fornuft. 

● Vi er med på Rusken. 
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Sosial kompetanse 

● Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt 

sted for fellesskap og vennskap. 

● Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi er opptatt av at de voksne må være tilstede og nære barna for å fange små øyeblikk der 

sosial kompetanse kommer til uttrykk. De voksne ordsetter og bekrefter barnas 

samhandling og uttrykk for empati. 

● Barn lærer sosial kompetanse gjennom lek og samhandling med andre barn. Vi leker og 

øver på å gi og ta, vise hensyn, inkludere osv. Vi har egne lekegrupper slik at leken får 

nødvendig tid og rom.  

● Vi arbeider aktivt med å utvikle barns lekekompetanse. 

● Personalet er bevisst sin rolle som gode modeller for barna ved f.eks. måten vi snakker på, 

takker og ber om unnskyldning.  

● Vi deltar på, og har egne kulturarrangementer. 

● Barn viser og uttrykker følelser på forskjellige måter. Personalet setter ord på, og samtaler 

rundt disse følelsene, slik at barna får øvd seg på å kjenne igjen følelser hos seg selv og 

andre. Vi bruker også Røde og grønne tanker i dette arbeidet.  

● Vi legger til rette for individuell utvikling og har fokus på at de skal ha tro på seg selv og 

bli selvstendige samtidig som de skal lære å ta vare på hverandre. 

 

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole 

● Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. 

● Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 

personalet når de bytter barnegruppe/ avdeling. 

● Barnehagen skal i samarbeid med skolen og foreldre, legge til rette for barns overgang fra 

barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole.  

● Alle kommunale barnehager og skoler skal følge Oslostandard for samarbeid og 

sammenheng mellom barnehage og skole.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Barnet møter økende krav med økende alder derfor fokuserer vi på en allsidig utvikling 

fremfor akademisk læring i barnehagen. 

● Alle helt nye barn får en tilvenningsperson/kontaktperson når de starter.  

● Vi tilbyr ukentlige besøk på tvers av avdelingene med særlig fokus på de barna som skal 

bytte avdeling. 

● Vi jobber med grunnleggende ferdigheter innen språk og kommunikasjon, lek og sosial 

kompetanse, motorisk utvikling, konsentrasjon og utholdenhet. Dette gjelder særlig 

skolestarterne, men også resten av barnehagegruppa. 

● Vi følger Oslostandarden og har rutiner for informasjonsoverføring mellom hjem og 

barnehage, og barnehage og skole.  
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● Vi besøker nærskolene sammen med barna. 

 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 

● Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.  

● Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. 

● Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes 

fortløpende. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

● Vi har årsplaner, månedsplaner og løpende vurdering av barnehagen og enkeltbarn på 

personal- og avdelingsmøter og en helhetlig evaluering av barnehageåret i juni. I møtene 

legger vi til rette for veiledning, refleksjon og diskusjon. 

● Foreldrene får et ukentlig brev med innblikk i uka som har vært. 

● Vi har barneintervjuer, samtalegrupper med barna om barnas hverdag, samarbeidsutvalg og 

barnehagens styre. 

● Vi bruker observasjonsskjemaene «Alle med» og «Tras» ved behov. 
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PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

● Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  

● Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

● Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 

ferdigheter. 

 

FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere 

KOMMUNIKASJON 

SPRÅK  

TEKST 

Vi har daglige samlingsstunder der vi 

bruker bevegelsessanger, dikt, rim, regler 

og eventyr. 

Vi konkretiserer fortellinger med figurer. 

Vi leker med språket og bruker mye 

spontansang. 

Vi bruker tegn-til-tale. 

Vi gleder oss over å oppdage “min 

bokstav”. 

Vi har bøker tilgjengelig for barna og leser 

sammen med dem. 

Vi øver på å takke, hilse, dele og snakke 

hyggelig med hverandre. 

Vi setter ord på barnas opplevelser. 

 

 

 

 

Vi leser bøker med barna og forteller eventyr. 

Vi sier dikt, rim og regler sammen. 

Vi samtaler med barna. 

Vi har samlingsstund med sanger og 

fortellinger, og øver oss på å lytte etter og 

følge beskjeder.  

Vi jobber med å gjenkjenne eget for- og 

etternavn, alder og gruppetilhørighet. 

Vi følger opp barnas interesse overfor tall og 

bokstaver.  

 

Vi lytter til eventyr, dikt, rim og regler 

og lærer noe utenat. 

Vi lager fortellinger sammen. 

Barna gjenforteller og rollespiller. 

Vi har samtaler for å forstå 

likheter/ulikheter og lærer å beskrive 

det man ser. Vi øver også på hvordan 

det er hyggelig å snakke til hverandre.  

Vi øver på å snakke foran en gruppe, 

resonnere over ulike tema, forstå og 

følge beskjeder. 

Vi følger opp barnas interesse overfor 

tall og bokstaver. 

Vi knytter begrep og handlinger 

sammen i hverdagsaktivitet og i lek, 

og prøver å forstå innholdet i 

begrepene. 
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KROPP  

BEVEGELSE 

MAT OG 

HELSE 

Vi går ofte på tur og er ute minst én gang 

hver dag. Vi har en variert uteplass med 

skråninger og sykleplass. 

På sanserommet øver vi på grovmotorikk 

og å bli bevisst på egen kropp; hvordan den 

ser ut og hva den kan gjøre. Vi har 

balansebane, «løpebane» og hopper på 

madrasser. 

Vi har fokus på sunn mat; fisk minst to 

ganger i uken og serverer grønnsaker og 

frukt hver dag. Barna er gjerne med å lager 

mat.  

Vi har gode rutiner på hygiene og starter 

hver dag med håndvask før barna kommer 

inn i barnehagen.  

Vi øver på av-/påkledning. 

Vi øver på å spise selv. 

Vi har faste turdager hver uke, hvor vi går litt 

lengre turer i nærmiljø eller skogen. 

Vi har frilek og voksenstyrte grupper på 

sanserommet, der vi øver på grunnleggende 

motoriske ferdigheter og leker inn 

begrepsforståelsen ift preposisjoner, farger og 

mengder.  

Barna sykler, klatrer, går på ski og utfolder seg 

på barnehagens uteområde hver dag. 

Vi fokuserer på sunn mat og god hygiene, og 

har egne matlagingsgrupper. 

Vi har gode rutiner på hygiene og starter hver 

dag med håndvask før barna kommer inn i 

barnehagen. 

Vi øver på av-/påkledning. 

Barna øver på å mestre toalettbesøk. 

Barna øver på å smøre mat selv. 

Vi har litt lengre turer to ganger i uka, 

med større krav til selvstendighet og 

ansvar. 

Vi har periodevis skrivedans en gang i 

uken, der man oppøver bevissthet 

rundt den motoriske delen av 

skriveprosessen. Vi bruker lek og 

musikk i opplegget.  

Barna øver seg på å bli selvstendige i 

påkledning, ved å vurdere hva de skal 

ha på seg, kle seg selvstendig og ta 

ansvar for å be om hjelp. 

Vi har jevnlig DMV, der tema 4 er 

«Vi tar vare på kroppen vår». Det 

omhandler hva som er sunt, hva som 

kan være farlig og gode/vonde 

berøringer. 

Vi har egen skiskole om vinteren og 

går langs Ljanselva etappevis om 

våren. 

Vi har gode rutiner på hygiene og 

starter hver dag med håndvask før 

barna kommer inn i barnehagen. 

Barna øver på å smøre mat og forsyne 

seg med mat selv. 
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KUNST 

KULTUR 

KREATIVITET 

Vi prøver ut ulike formingsaktiviteter, og 

henger barns uttrykk på veggene  

Vi har bilde- og pekebøker tilgjengelig. 

Vi markerer høytidene.  

Barna introduseres for forskjellige 

teknikker og materialer med særlig fokus 

på maling med primærfarger.  

Vi har daglige samlingsstunder med et 

variert innhold  

Vi tegner mye og har kreative aktiviteter med 

forskjellige teknikker og materialer.  

Vi har et gjennomgående kunstprosjekt som 

forandrer seg ved års- og høytider.  

Vi former mye med plastelina og kinetic sand.  

Vi deltar på «sangeventyr», minikonserter og 

jule/påskespill.  

Vi har adventsamlinger hvor barna rollespiller 

juleevangeliet – hver dag, hele desember. 

Vi har daglige samlingsstunder med et variert 

innhold 

Vi har både fritegning og 

oppgavetegning, malegrupper der vi 

øver på penselbruk og fargeforståelse. 

Vi har fast tur til kunstmuseer og 

utstillinger, for å oppleve norsk kunst 

og ellers bli kjent med forskjellige 

kunstnere.  

Vi har sangsamlinger, konserter og 

julespill. 

Vi har adventsamlinger hvor barna 

rollespiller juleevangeliet – hver dag, 

hele desember. 

Vi har daglige samlingsstunder med et 

variert innhold 

 

NATUR 

MILJØ 

TEKNOLOGI 

 

Vi går ofte på tur og er ute minst én gang 

hver dag. Vi har en variert uteplass med 

skråninger og sykleplass. 

På sanserommet øver vi på grovmotorikk 

og å bli bevisst på egen kropp; hvordan den 

ser ut og hva den kan gjøre. Vi har 

balansebane, «løpebane» og hopper på 

madrasser. 

Vi har fokus på sunn mat; fisk minst to 

ganger i uken og serverer grønnsaker og 

frukt hver dag. Barna er gjerne med å lager 

mat.  

 

Vi har faste turdager hver uke, hvor vi går litt 

lengre turer i nærmiljø eller skogen. 

Vi har frilek og voksenstyrte grupper på 

sanserommet, der vi øver på grunnleggende 

motoriske ferdigheter og leker inn 

begrepsforståelsen ift preposisjoner, farger og 

mengder.  

Barna sykler, klatrer, går på ski og utfolder seg 

på barnehagens uteområde hver dag. 

Vi fokuserer på sunn mat og god hygiene, og 

har egne matlagingsgrupper. 

Vi har gode rutiner på hygiene og starter hver 

dag med håndvask før barna kommer inn i 

barnehagen. 

 

Vi har faste turer i skogen hvor vi 

undrer oss sammen over 

forandringene i naturen. Vi går 

Ljanselva etappevis fra Nøklevann til 

Fiskevollbukten og snakker om 

hvordan man utnyttet kraften i 

vannveiene til industribruk, og om de 

gamle husmannsplassene vi passerer. 

Vi sorterer søppel og snakker om 

hvorfor dette er viktig. Vi panter også 

flasker til inntekt for et veldedig 

formål.  

Vi øver videre på å mestre dagliglivets 

aktiviteter, med økende 

vanskelighetsgrad og krav til 

selvstendighet.  
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Vi har gode rutiner på hygiene og starter 

hver dag med håndvask før barna kommer 

inn i barnehagen.  

Vi øver på av-/påkledning. 

Vi øver på å spise selv. 

Vi øver på av-/påkledning. 

Barna øver på å mestre toalettbesøk. 

Barna øver på å smøre mat selv. 

Vi har Rusken  

Vi drar til renseanlegget på 

Bekkelaget.  

Vi fokuserer på barns bevissthet om 

årstidene og månedenes navn. 

Vi har opplegget «Nysgjerrigper» med 

jevne mellomrom. Her forsker og 

gjennomfører forsøk med forskjellige 

materialer. 

Vi har Rusken  

 

ETIKK 

RELIGION 

FILOSOFI 

 

Vi snakket om følelser og om hva som er 

rett og galt. 

Vi har ukentlige bibelfortellinger som 

følger kirkeåret. 

Vi markerer de kristne høytidene og har 

påske – og julesamlinger.   

Vi har påskesamlinger hvor vi blant annet 

vasker føttene til barna, vifter med 

palmeblader og synger påskesanger. 

Vi har åpne adventsamlinger hver morgen i 

desember hvor vi fokuserer på ro og hygge, 

og hva ventetiden faktisk innebærer. 

Vi går på kirkebesøk og turer på 

kirkegården, hvor vi undrer oss sammen om 

liv og død. 

Personalet undrer seg sammen med barna 

om det de ser og opplever. 

 

 

Vi snakker om vennskap er og hvordan vi 

uttrykker det. Vi er opptatt av å anerkjenne 

barnas følelser og hjelpe barna til å forstå 

hverandres opplevelse av ulike situasjoner. 

Vi har ukentlige bibelfortellinger som følger 

kirkeåret. 

Vi markerer de kristne høytidene og har påske 

– og julesamlinger.   

 

Vi har påskesamlinger hvor vi blant annet 

vasker føttene til barna, vifter med 

palmeblader og synger påskesanger. 

Vi har åpne adventsamlinger hver morgen i 

desember hvor vi fokuserer på ro og hygge, og 

hva ventetiden faktisk innebærer. 

Vi går på kirkebesøk og turer på kirkegården, 

hvor vi undrer oss sammen om liv og død. 

 

Vi har et vennskapsprosjekt hvor vi 

fordyper oss i hva vennskap er og 

hvordan vi skal oppføre oss mot 

hverandre. Vi er opptatt av å 

anerkjenne barnas følelser og hjelpe 

barna til å forstå hverandres 

opplevelse av ulike situasjoner.  

Vi leser og snakker om 

bibelfortellinger som følger kirkeåret. 

Vi markerer de kristne høytidene og 

har påske – og julesamlinger.   

Vi har påskesamlinger hvor vi blant 

annet vasker føttene til barna, vifter 

med palmeblader og synger 

påskesanger. Skolestartere er aktører i 

påskespillet/ gudstjenesten. 

Vi har åpne adventsamlinger hver 

morgen i desember hvor vi fokuserer 

på ro og hygge, og hva ventetiden 

faktisk innebærer. 
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Vi går på kirkebesøk og turer på 

kirkegården, hvor vi undrer oss 

sammen om liv og død. 

Vi besøker domkirken. 

Vi oppfordrer barna til å løse 

konflikter med andre på egen hånd. 

 

NÆRMILJØ 

SAMFUNN 

 

Vi går turer i nærmiljøet.  

Vi samler inn bilder fra barna og lager 

«familiehus», og snakker om disse. 

Vi gjennomfører regelmessige besøk på 

tvers av avdelingene. 

Vi øver på å kunne navnet vårt og til 

hverandre. 

 

Vi går turer i nærmiljøet og gjør oss kjent med 

bydelens ulike tilbud; biblioteket, kirken, 

lekeplasser og skogholt etc. Vi kjører buss og 

trikk, og øver på god trikkeskikk. Vi øver oss 

på god og sikker oppførsel i trafikkbildet. 

Vi inviterer barnehager i nærområdet til ulike 

arrangementer. 

Vi øver på å kunne hele navnet; både for- og 

etternavn. 

Vi samtaler om ulike yrker.  

Vi snakker om hvorfor vi feirer 17.mai. 

Vi gjennomfører regelmessige besøk på tvers 

av avdelingene. 

 

 

Vi snakker om og tegner familien, og 

huset vi bor i. Vi finner ut av 

utseende, antall og øver oss på å 

presentere det foran resten av gruppen. 

Vi besøker nærskolen som barna skal 

begynne på. 

Vi snakker om hvorfor vi feirer 

17.mai. 

Vi går tur langs Ljanselva og lærer om 

nærmiljøets historie. 

Vi går turer i nærmiljøet og gjør oss 

kjent med bydelens ulike tilbud; 

biblioteket, kirken, lekeplasser og 

skogholt etc. Vi øver oss på god og 

sikker oppførsel i trafikkbildet. 

Vi inviterer barnehager i nærområdet 

til ulike arrangementer. 

Vi gjennomfører regelmessige besøk 

på tvers av avdelingene. 

Vi besøker regelmessig et eldresenter. 
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ANTALL 

FORM 

ROM 

I samlingsstund øver vi på å telle antall 

barn, snakker om geometriske former og 

ulike begreper om størrelsesforhold. 

Vi har et sanserom for fysisk utfoldelse, 

med puter, leketunnel og et speilhus, hvor 

barna kan oppdage seg selv fra alle kanter.  

Vi har materialer tilgjengelig og 

oppmuntrer til lek og utforsking. 

Barn introduseres for tall, form og rom ved 

at voksne deltar i leken og benevner, teller 

og gjentar. 

 

Vi øver på å telle antall barn, og deler dem inn 

etter alder, høyde og kjønn – for å øve på 

førmatematiske begreper som mengde, antall, 

former og størrelser.  

Vi bruker «språkpose» hvor vi legger ulike 

gjenstander barna skal føle og beskrive for de 

andre barna før de viser frem hva det er. 

I sansemotoriske grupper har vi hinderløype, 

der vi øver på rekkefølger, turtaking og 

forståelse for rom og retning. 

Vi følger opp barnas initiativ for bokstaver, 

tall, lesing og skriving. 

Vi tilbyr mer avanserte puslespill, leker og 

spill som inviterer til utforskning. 

Barna stimuleres til å lære om vekt, høyder, 

tall og bokstaver gjennom lek og samtaler med 

de voksne.  

Vi har ukentlig skrivedans i løpet av 

året, der vi øver på antall, rom, 

retning, forståelse for ulike former og 

automatisere bevegelser vi bruker i 

skriftforming på skolen.  

Vi øver på å telle antall barn, og deler 

dem inn etter alder, høyde og kjønn – 

for å øve på førmatematiske begreper 

som mengde, antall, former og 

størrelser. 

  

Vi bruker «språkpose» hvor vi legger 

ulike gjenstander barna skal føle og 

beskrive for de andre barna før de 

viser frem hva det er. 

Vi følger opp barnas initiativ for 

bokstaver, tall, lesing og skriving. 
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KALENDER 
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. 

DATO INNHOLD 

Januar 

 

 

 

 

Februar 

 

 

 

Mars 

 

 

 

 

 

April 

 

 

Mai 

 

 

 

 

 

 

Juni 

 

 

 

4 uker stengt i juli 

 

August 

 

Hellige tre kongers-fest  

Planleggingsdag/ Studiedag for personalet 

Skiskole for skolestartere 

Foreldresamtaler 

 

Foreldresamtaler 

Ettermiddagssamling for foreldre 

Karneval tirsdag 16. februar  

 

Påskefrokost/påskeettermiddagssamling 

Påskeferie 

Påskegudstjeneste på dagtid med andre barnehager 

Påskevandring 

 

Påskeferie 

Påskegustjeneste søndag 11. april  

 

 

Skoleforberedende samtaler 

Dugnad 

17. mai, onsdag 12.mai 

Planleggingsdag, fredag 14.mai 

Foreldremøte for nye barn 

Pinse 

 

Planleggingsdag 

Overnattingstur for skolestarterne  

Sommeravslutningsfest i hver avdeling 

 

Uke 27-30 

 

Oppstart/innkjøring av nye barn, oppstartsamtaler 
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September  

 

 

 

Oktober 

 

 

November 

 

 

Desember 

 

 

 

 

Foreldretreff «Bli-kjent-treff» 

Planleggingsdag, fredag 10. og mandag 13.september 

Foreldremøte, uke 38 

 

Foreldresamtaler 

 

 

Foreldresamtaler Skolestartere (Maxi) 

Planleggingsdag 

 

Luciagudstjeneste i kirken  

Julespill i kirken 

Nissemarsj/nissefest 

Foreldre kan delta på morgensamlinger i begge avdelinger 

Deltagelse på søndagsgudstjeneste 2. søndag i advent 

 

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Bente E Meier 

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den 14.1.2021 
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OM ÅRSPLANMALEN 
 

Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. 

Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, 

kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. 

 

Styringsdokumenter: 

• Lov om barnehage 

• Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Oslo kommunes budsjett 

• Bydelens budsjett 

• Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole 

• Barnehagens vedtekter  

• Veilederen ABC og 1,2,3  

 

Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke 

barnehagen som læringsarena.  

 

www.barnehager.oslo.kommune.no | postmottak@byr.oslo.kommune.no | tlf: 02180 

 


