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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
Måltrosten barnehage er 1 av 8 barnehager til Tårnsvalen barnehage AS. Barnehagen har 4 avdelinger, 2
avdelinger for barn 3 - 6 år og 2 avdelinger for barn 1- 3 år.

Barnehagens profil er barn i balanse. Vi har fokus på en balanse mellom aktivteter og hvile med
tilstedeværende voksne. Alle avdelingene gir tilbud om hvile til alle barna.

Barnehagen ligger i en villa som er tilrettelagt til barnehage, med et stort og fint uteområde. Vi er 8
pedagoger og 8 assistenter. I tillegg har vi en musikkpedagog, kunstpedagog. Vi har også en kokk som
lager varmmat til oss 4 dager i uka. Vi har fokus på et økologisk og variert kosthold. Foreldrene betaler
kostpenger.

Hos oss er alle barna ute hver dag og avdelingene har turdager hver uke. Avdelingene jobber noe i
grupper på tvers av avdelingene.

Barnehagen tilbyr skiskole for de største barna. Dette er noe foreldrene betaler for og barnehagen
organiserer i samarbeid med skiskolen.

Foreldrene til de største barna betaler ekstra for kunstpedagogen som er hos oss en dag i uka.

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 tilbyr en samtale før oppstart i barnehagen, hvor foreldre og ansatt utveksler informasjon om
barnet og barnehagen.
Vi anbefaler at foreldre setter av mer enn de tre fastsatte dagene til tilvenning i barnehagen. Dette gir
rom for å bedre støtte barn som trenger mer tid til å føle seg trygge hos oss.
Alle barn får en tilknytningsperson blant personalet, som er den som følger barnet og foreldre under
oppstarten.
Vi har egne rutiner for barn som bytter avdeling innad i barnehagen.



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
Daglige observasjoner som metode for å oppdage negativ samspillmønster.
Vi viser respekt for helt enkelt barn som et individ og de skal få si sine meninger og oppleve at de blir
hørt.
Samtaler om vennskap - gripe tak i her og nå situasjoner.
Beviste voksne som skal være gode rollemodeller - både verbalt og nonverbalt.

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
Ha tilstedeværende voksne som er aktivt med i leken.
Ha lesegrupper på tvers av alder, avdeling og kjønn.
Ha fokus på lekematerialer som kan brukes til flere typer lek.
Legge til rette for fri lek, både i tid og gode lekesoner. Også ut fra barnas interesse.
Veilede barna i forskjellige måter å komme inn i leken på.
Felles opplevelser som kan inspirer til lek.

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 organiserer rom, tid og lekemateriale for å inspirere til læring gjennom lek.
Vi støtter, veileder og oppmuntrer barna i deres læringsprosesser, for å fremme god selvfølelse.
Vi har fokus på prosesser, fremfor mål og hjelper barna med å se sine små og store seiere i
hverdagen.
Vi synliggjør og fremmer mangfold og ulikheter, som grunnlag for læring. F. eks. FN - dagen,
markering av samefolkets dag.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK



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
Barna blir lest for hver dag.
Bøker skal være lett tilgjengelig og det legges til rette for gode rammer for lese/eventyr stunder.
Personalet skal være språklige aktive ved at de har samtaler med barna, undrer seg sammen med
barna.
Spille spill med barna.
Vi har musikkpedagog en gang i uka hvor det brukes mye musikk til eventyr og dramatisering og vi
har kunstpedagog som har fokus på barns muligheter til å uttrykke seg gjennom kunst.
Bruke hverdagssituasjoner til samtale med barna. Hjelpe barne til å bruke språket til å kommunisere
med.
Personalet skal være gode modeller på det å kommunisere positivt med hverandre og gjøre
hverandre gode.
Vi skal skape felles opplevelser som brukes som utgangspunkt for samtaler.

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 har trygge og forutsigbare retningslinjer for bildetagning og bildedeling.
Vi bruker digitale verktøy for å undre oss over ulike temaer og spørsmål som barna har.
Vi reflekterer kritisk sammen med barna over de svarene vi får fra ulike kilder.
Vi gir barna et innblikk i mulighetene som ligger i digitale hjelpemidler.

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
De som skal begynne på skolen deltar i skoleforberedende aktiviteter minst en gang i uka. Vi jobber
ut fra heftet "Trampoline" og opplegget som følger med.
Vi har fokus på sosial kompetanse, at barna lærer seg å skaffe seg venner og beholde dem.
Vi er enda mer fokus på selvstendighet, barna lærer å ta vare på seg selv og har orden i tingene
sine.
Vi tilbyr førskoletur en gang i måneden, hvor vi blant annet besøker skolen barna skal begynne på.
Vi har et tett samarbeid med de foresatte.

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
Vi gir omsorg ved å trøste, lytte og være til stede. Gi de som trenger det et fang å sitte på.
Vi deltar aktivt i barnas lek og hverdag.
Vi er tilstedeværende og oppmerksomme voksne som lytter til det barna formidler både verbalt og
nonverbalt.
Hjelpe barna til å se situasjonen fra den andres perspektiv.

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 skaper trygge rammer hvor barna kan prøve ut sine valg og oppleve konsekvensen av dem - ut fra
barnas alder og modenhet.
Vi legger til rette for frilek hvor barna selv kan medvirke.
Barna skal oppleve å bli hørt og at deres meninger blir tatt på alvor, samtidig som vi hjelper de til å
forstå at de er en del av en større gruppe.
Vi hjelper og veileder de til å finne ut av ting selv, løse konflikter selv.
Vi har ukas hjelpende hånd som også tar del i praktiske gjøremål.

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



Våre tiltak
Personalet har avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager, hvor det utarbeides og
evalueres planer i fellesskap.
Vi bruker Mykid til mye av kommunikasjonene med foreldrene. Der legges blant annet planene ut,
månedsrapporter  vi skriver daglig om hva vi har gjort den dagen.
SU (Samarbeids Utvalget) medvirker på vegne av alle foreldrene.
Personalet blir kurset på aktuelle temaer.
Hvert barn har sin egen mappe hvor vi setter inn div tegninger eller andre ting. 

MOBBING
Vi vil at ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen.

Hva er mobbing? 

«Vilkårlig erting er ikke mobbing. Konflikter og enkelttilfeller av slåssing og utestenging er heller ikke
mobbing. Vi snakker altså ikke om mobbing når barn plutselig blir sinte på hverandre, tar leker fra
hverandre eller springer opp i raseri over ett eller annet. Mobbing er noe langt mer alvorlig:

- Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager og   

   trakasserer et offer.

- Mobbing handler om makt og avmakt, og det er et skjevt maktforhold mellom den som 

   mobber og den som blir mobbet.

Barnehagens oppgave er å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid
med barnas hjem. Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap,
omsorg og medansvar»

(Barne og familiedepartementet, 2004).

Våre tiltak
Aktive voksne som griper inn der det er nødvendig.
Veilede barna til å løse konflikter.
Vi observere samspillet mellom barn - barn relasjonen, både i dagligsituasjoner og spesielt i leken.
Har forebygging mot mobbing som tema på foreldremøte.
Sosial kompetanse er viktig i arbeid for å forebygge mobbing.

BARN I BALANSE
I Måltrosten barnehage jobber vi mye med Tornsvalen sin profil som er barn i balanse. Vi jobber
kontinuerlig med å finne balanse mellom aktiviteter og hvile, det å bruke energi og det å samle energi. Hver
dag legges det til rette for korte eller lengre perioder med hviling. I en stadig mer stressende hverdag er
det viktig med små pauser i løpet av hverdagen.



Våre tiltak
Alle barn som ikke sover har hvilestund. De barna som sover, får en rolig stund i det de våkner.
Vi har fokus på forskjellige pusteøvelser når vi skal "roe oss ned".
Vi har fokus på balanse mellom det å bruke energi og det å samle energi.
Alle ansatte får innføring i oppmerksomt nærvær (mindfulness).
Vi bruker blant annet barneyoga, musikk og kunst for å balansere en stadig mer stressende hverdag.

SAMARBEIDSPARTNERE
Barna er viktige nøkkelpersoner gjennom vårt arbeid i barnehagen.

Vi jobber mye med barns rett til medbestemmelse. Barnas ønsker og hva de er opptatt av er viktig for oss.
Barnets synspunkter skal legges vekt på i samsvar med dets alder og modenhet. De er våre viktigste
kritikere.

Foreldre er en stor og viktig samarbeidspartner for oss Vi skal ha tette dialog med foreldrene - det er de
som kjenner sitt barn best. Samarbeidsutvalget (SU) er et knutepunkt mellom barnehagen og foreldrene.

Personalet samarbeider mot et felles mål. Vi er en fin gjeng med mye forskjellig bakgrunn og utdannelse,
gjennom tett samarbeid vil vi få det beste ut av alle.

Oslo kommune jobber vi tett med og følger retningslinjer fra dem. Styrer er på felles møter for alle
barnehager i bydelen.

Ved behov samarbeider vi også med:

    - barneverntjenesten

    - utdanningsinstitusjoner

    - andre barnehager

    - skole og helsestasjon

    - pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

    - fysioterapeut

    

Våre tiltak
Tett samarbeid med barnas hjem.
Lytte til barna, la de være med på å påvirke hverdagen. Vi har blant annet dagenes hjelpende hånd.
Personalet har felles tema og mål. 
Fokus på å få det beste frem hos alle.
Har lav terskel for å ta kontakt med andre fagpersoner om vi trenger råd og veiledning.

KUNSTPEDAGOG OG MUSIKKPEDAGOG



KUNSTPEDAGOG OG MUSIKKPEDAGOG
I Måltrosten banehage er vi så heldig at vi har egen musikkpedagog og kunstpedagog hos oss.

Gjennom kunst og musikk, erfarer barna 

Musikk er et nonverbalt språk der barna får mulighet til lytting, utøving og samspill i skapende og
gjenskapende aktiviteter. Å synge sammen øker den musikalske nysgjerrigheten og legger grunnlag for
språklig utvikling. Musikk er en viktig metode for utvikling av språk. Musikk brukes i mange sammenhenger
og er en stor og viktig del av oss mennesker. Helt små barn klarer ikke å skille mellom språk og musikk,
deres lydutvikling er en lek med lyd og tone. Gjennom kunsten får barna erfaring med å uttrykke seg med
forskjellige kunstnerisk uttrykk.

Våre tiltak
Barnehagen har egen kunstpedagog.
Barnehagen har egen musikkpedagog.
Avdelingene har faste hvilstunder.
Vi har fokus på balanse mellom det å bruke energi og samle energi, gjennom rolige og aktive
aktiviteter.


