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1. Innledning
Velkommen til Fjordbyen Barnehage!
I henhold til Lov om barnehager skal hver barnehage utarbeide en årsplan for
barnehagens innhold og organisering. Årsplanen viser hvordan vi jobber for omsette
Rammeplanens formål og innhold til praksis, samt beskriver ULNA og den enkelte
barnehages strategier, verdier og satsingsområder.
Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og fungerer som
dokumentasjon på vårt faglige arbeid overfor foreldre, myndighetene,
samarbeidspartnere og andre interesserte.
I tillegg til årsplanen utarbeider vi periodeplaner, månedsplaner og annen
foreldreinformasjon, som dere finner på Kidplan og på barnehagens hjemmeside.
Årsplanen er fastsatt av barnehages samarbeidsutvalg.

Fjordbyen Barnehage – med hjerte for byen vår!

Vi har for tiden 70 barn fordelt på 4 avdelinger og 17 ansatte.
Fjordbyen Barnehage åpnet i august 2015 og ligger idyllisk og sentralt plassert like ved
Tjuvholmen i Oslo by. Med et lite grøntareal rett over gjerdet, og sjøkanten et steinkast
unna, er vi omringet av unike omgivelser og rom for opplevelser. Vår profil er kultur og
miljø, og gjennom et overordnet tema ønsker vi å spisse konseptet. I barnehageåret
2020/2021 tar vi for oss vårt nærmiljø, og gjør et dypdykk gjennom prosjektet «Fjordby».
Den røde tråden gjennom året blir fagområdet «nærmiljø og samfunn», og vi ønsker å bli
enda bedre kjent med lokalområde, og Oslo, som en by ved fjorden. Samtidig vil vi knytte
alle fagområder opp mot prosjektet, og blant annet bruke kunst, kultur og kreativitet som
metode.
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Barn har 100 språk og trenger å bruke hele kroppen for å uttrykke seg. Som et verktøy i
arbeidet med tema «fjordby» har vi valgt å bruke de estetiske fagene. De estetiske
fagene er viktige for barns lek, fordi barn bearbeider sine tanker og følelser gjennom
deres estetiske væremåte og slik danne mening for dem selv. Sanseinntrykkene berører
oss til å tenke og føle noe utover det vi har opplevd. Inntrykkene bearbeides gjennom
refleksjon, et uttrykksbehov oppstår og synliggjøres gjennom en form. I tillegg til
hverdagslige hendelser kan inntrykkene komme fra gjennomtenkte og skapte øyeblikk
som barn berøres av som eksempelvis musikk, dans, drama og forming.
I vår barnehage ønsker vi derfor å la barna få både være mottakere av slike opplevelser,
og selv få utfolde seg estetisk.

Eksempler på hvordan vi har tenkt å bruke de estetiske fagene er gjennom:
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•
•
•
•

dramatisering
formingsaktiviteter
ulike kulturtilbud som Oslo har å by på
musikk i hverdagen gjennom sang, dans og instrumenter

•

ulike framføringer og utstillinger på sammenkomster for foreldre

2. Lovverk og styrende dokumenter
Vi har et lovverk med styrende dokumenter som skal være retningsgivende for
barnehagens drift. Sammen med Ulna sine styringsdokumenter og kompetanseverktøy,
samt kommunens/bydelens planer gir disse verktøyene oss retning og mening for
arbeidet i barnehagen.
•

Barnehageloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

•

Rammeplan for barnehager:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487

•

FNs Barnekonvensjon:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

•

Veileder «Se meg, vær der for meg» og plan for forebygging og håndtering av
mobbing og krenkelser i barnehagen.
http://www.ulna.no/Innhold/Side/115500

•

Digital håndbok og veileder for systematisk, pedagogisk arbeid: «Barn er
budbringere»

3. Strategi, verdier og overordnede målsettinger for ULNA
barnehagene
Vi skal gjøre barn robuste gjennom psykisk helsefremmende arbeid. Som glødende
engasjert samfunnsaktør gir vi barna det beste utgangspunktet for livsmestring.

Mål:
•
•
•
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Vi drifter høykvalitetsbarnehager gjennom god ledelse og kompetente
medarbeidere
Vi anerkjenner lekens egenverdi og har barnets beste i fokus til enhver tid
Vi verdsetter den enkelte barnehages lokale identitet og et mangfold av

•

pedagogiske konsept
Vi er i stadig utvikling og er den foretrukne aktøren i markedet

Vår visjon: Vi griper barndommens muligheter!
Ulna barnehagene legger grunnlag for muligheter til lek og mestring i en trygg og glad
hverdag.
I vår logo viser vi Ulna-grepet, som er det første grepet i småbarnsalderen hvor hele
barnets hånd griper om den voksnes trygge finger.

Våre verdier:
Verdiene våre setter rammer for hvordan ansatte, ledere og organisasjonen fremstår og
ligger til grunn for de valg og vurderinger vi gjør i hverdagen. Vårt verdigrunnlag er viktig
for å bygge den kulturen vi ønsker å ha i ULNA barnehagene.

TRYGGHET
En barnehagehverdag preget av glede, varme, anerkjennelse, respekt og likeverd.
Kjennetegn på trygghet i vår barnehage:
• tilstedeværende voksne som ser hvert barn og møter de med åpne armer og et
tilgjengelig fang
• barn som tør å være seg selv og opplever at de er viktige for felleskapet
• barn som hengir seg i leken
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ROBUSTHET
En barnehagehverdag preget av tillit, aksept, mestring, struktur og normer
Kjennetegn på robusthet i vår barnehage:
• barn som er trygge på seg selv og sin identitet
• takler medgang og motgang
• selvstendige barn

GLØD
En barnehagehverdag preget av engasjement, humor, nysgjerrighet, impulsivitet og
interesse.
Kjennetegn på glød i vår barnehage:
• lekende voksne som følger barnas initiativ og fantasi
• positivt og humoristisk klima
• glade barn som leker sammen

Vårt fundament:
MANGFOLD
Kulturelt mangfold ses på som en berikelse. Pedagogisk egenart, ulikhet i konsept,
størrelse, beliggenhet og forutsetning skaper begeistring, tilknytning og vekst.
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig
skal vi gi barna felles erfaringer og synliggjøre verdiene av fellesskapet. I Fjordbyen
Barnehage synligjør vi mangfoldet i familiesituasjoner og kulturer. Personalet skal være
bevisst sine egne holdninger og skal fremtre som gode rollemodeller. Ved å blant annet
markere samenes nasjonaldag synliggjør vi samisk kultur.
Vi er med på Barneaksjonen – FORUT. Aksjonen er et pedagogisk opplegg for
barnehager, barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land. Dette gir
kunnskap om globale likheter, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge
forstår og synes er spennende.

KOMPETANSE
Kompetansehevende tiltak for alle ansatte gjennomføres i.h.h.t. kompetanseplan for
ULNA barnehagene.
Kursing for å sikre nødvendig kompetanse, møter med vekt på ulike fagtema, veiledning,
dele kunnskap og erfaringer så vi kan lære av hverandre.

LANGSIKTIGHET
Verdiskaping for fremtiden
Som et ledd i en begynnende forståelse og respekt for naturen, og hvordan vi kan ta vare
på den, har vi i Fjordbyen Barnehage stort fokus på miljø og bærekraftig utvikling. Barna
skal få ta del i dette arbeidet sammen med de voksne. I barnehagen er kildesortering
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med på å skape bevissthet rundt hva som skjer med søpla vår og hvorfor vi skal sortere
avfall. Med de voksnes engasjement og barnas kreativitet og fantasi, kan gjenbruk av
materiale som store pappesker bli til en brannbil og korkene til melkekartongene kan bli
de mest fantastiske kunstverk.
Gjennom arbeidet med vår grønnsakhage får barna en større forståelse av hvordan
maten blir til. Barna deltar i hele prosessen fra frø til ferdige grønnsaker. Vi sår frø inne
og ute og følger spent med når de små spirene begynner å dukke opp, vi spar i jorda og
høster det vi har sådd. Insekter som besøker barnehagen kan ta seg en tur innom
insekthotellet barna har bygget.
Vi er opptatt av å bidra til at barna får positive erfaringer og opplevelser ute, året rundt.
De voksne tar del i undring og nysgjerrighet sammen med barna. Vi har kort vei til parker,
skog og gårder hvor vi kan utforske plante- og dyreliv, i tillegg til de erfaringene barna får
i barnehagens uteområde.

HELSEFREMMENDE
Fokus på trivsel, velvære og livskvalitet.
Å være en psykisk helsefremmende barnehage er vår pedagogiske plattform som danner
grunnlaget for alt av arbeid vi gjør i vår barnehage. Vi jobber systematisk med ulike
temaer for å utvikle oss faglig. De voksne skal være barnas advokater utad og sikre at
barnekonvensjonen blir integrert i barnas hverdag i barnehagen, og at alle har kjennskap
til dens innhold. Vi jobber for at barna skal bli robuste slik at de takler medgang og
motgang. De skal bli rustet til å møte livet her og nå samt i fremtiden. Det er også viktig
at barna lærer hva som er rett og galt, samt vite hvem de kan si fra til om noe ikke er bra.
Barna skal få bli kjent med sin identitet både i og utenfor barnehagen. De skal få være
barn og ha en barndom full av gode opplevelser i et inkluderende felleskap.
Barna skal lære om følelser og kroppen, slik at de skal bli kjent med seg selv og
respektere andre sine grenser.
Vi har laget oss en progresjonsplan for å sikre at barn i vår barnehage skal få en god
kunnskapsbase. Denne planen er ikke endelig og vi jobber ut fra det utgangspunktet
som barnegruppen er på.
Tema

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Følelser

Trist
Glad
Sint

Redd
Overasket
Fornøyd

Irritert
Lykkelig
Frustrert

Barna skal lære å
kjenne igjen disse
og se på andre
hva de føler.

Forsetter å bygge på
de følelsene som
barna kan fra før og
dermed skape et
større register

Forsetter å bygge
på de følelsene
som barna kan fra
før og dermed
skape et større
register og
hjelpe/kjenne igjen
hos andre

Hva har andre lov til
å gjøre med kroppen
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og ikke. Om fine og
vonde
hemmeligheter

Kroppen

Identitet

Benevne egne
kroppsdeler med
riktige begreper

Si stopp – sette
grenser for seg
selv.
Hvem er barnet og
nærmeste familie

Hva har andre lov
til å gjøre med
kroppen og ikke.
Om fine og vonde
hemmeligheter
Fordøyelsessystemet Skjelett og muskler
Få kjennskap til hva
som skjer med
maten vi spiser, og
hva som er bra og
ikke for kroppen.
Si stopp – sette
grenser for seg selv
og respektere andre
sine grenser

Hvordan er
menneskekroppen
satt sammen?

Hvor kommer
familien min fra?

Hvordan henger
verden sammen?

Si stopp – sette
grenser for seg
selv og respektere
andre sine grenser

4. Psykisk helsefremmende barnehager: Se meg- vær der for meg

«Se meg og vær der for meg» er en satsning vi i Ulna har hatt siden 2015 og som nå
er en integrert del av det faglige arbeidet i alle barnehagene. Vi arbeider målrettet for
å oppnå sosial utjevning, likeverd og inkludering.
Vi ønsker å hindre mobbing og krenkelser og vi ønsker å bidra til at barnet får
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identitet og selvrespekt. Vi ser viktigheten av at alle barn skal få kjenne en mening
med livet, oppleve mestring, kjenne tilhørighet og trygghet og at de skal få delta og
oppleve et fellesskap.
Som del av satsingen har vi bl.a.:

Samarbeid med Stine Sofie stiftelsen.
Besøk fra stiftelsen, som har samlingsstund/samtale med de eldste barna. I denne
samtalen får barna kunnskap om viktigheten av å sette grenser for egen kropp/seg selv
og om hva andre ikke har lov til å gjøre mot barn, hva som er rett og hva som er galt.
Stine Sofie Stiftelsen holder også et personal og foreldremøte med informasjon om hva
vi voksne skal se etter, hvordan vi skal handle når vi oppdager at barn er utsatt for vold
og/eller overgrep.
Til hjelp i dette arbeidet har vi laget en veileder. Denne inneholder fakta om vold og
overgrep, gir veiledning og informasjon til signaler om hva barnehageansatte skal se
etter. Den inneholder forslag til observasjonsmetoder og verktøy, samt tips til
faglitteratur. Den gir også føringer for bestemte metoder og aktiviteter hver barnehage
skal ha rutine for i arbeidet.

Plan for forebygging av mobbing og krenkelser
Til hjelp i dette arbeidet har vi utarbeidet en veileder. Denne inneholder fakta og
definisjoner. Den gir kunnskap og opplysning. Den gir tips om verktøy og metoder. Den
gir støtte og veiledning til ansatte i arbeidet for å hindre mobbing og krenkelser.

Lederutvikling og kompetanseheving
Med innovativt blikk på forskning og faglig fokus bidrar Ulna til kompetanseheving og
lederutvikling. Felles plandager, deltagelse på konferanser, støtte til
videreutdanning, frokostseminarer, lederdager og utviklingsprosesser er bidrag til å sikre
kvaliteten i barnehagen.

«Barn er budbringere»:
Styd kommunikasjon og Kommuneforlaget har sammen utarbeidet en håndbok og et
digitalt verktøy for pedagogisk arbeid, refleksjon, dokumentasjon og samarbeid i
barnehagen. Ulna har hatt en barnehage med i pilot arbeidet, og alle barnehagene er nå
tilkoblet denne arbeidsmodellen og tar den i bruk.
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De 7 psykiske helserettighetene
Ulna barnehagene vil drive helsefremmende barnehager. Ifølge psykolog Arne Holte har
barnet krav på innfrielse av 7 psykiske helserettigheter for at barnehagen kan sies å
være en helsefremmende bedrift. I barnehagene er disse kravene implementert som
rettesnor og kjennetegn i arbeidet med å skape et miljø for god psykisk helse hvor barna
blir møtt med anerkjennelse og støtte. Personalet har verdier og kunnskap som gjør at
kloke grep og handlinger sørger for at barna får innfridd sine rettigheter.
Alle barn har rett til en følelse av:

1. Identitet og selvrespekt
følelsen av at du er noen og at du er noe verdt
2. Mening i livet
følelsen av at du er del av noe større enn deg selv, at det er noen som trenger
deg
3. Mestring
følelsen av at du duger til noe - det er nesten det samme hva det er, bare det
er noe
4. Tilhørighet
følelsen av å høre til noen, høre hjemme et sted
5. Trygghet
kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd
6. Deltakelse
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følelsen av at det spiller noen rolle hva du gjør eller ikke gjør
7. Fellesskap
følelsen av at du har noen å dele tanker og følelser med, som du vet at vil
passe på deg når det trengs

5. Barnehagens formål, innhold og arbeidsmåter
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og
barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og
kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige
utvikling» Rammeplan for barnehagen 2017.
I det daglige arbeidet i barnehagen skal personalet på alle områder kunne møte barnets
behov.

Barnehagen skal ivareta barnets behov for omsorg
Med trygge rammer og god omsorg legger vi grunnlag for en
helhetlig utvikling i en forutsigbar hverdag
• Vi jobber målrettet med ULNAS satsningsområde «Se
meg – vær der for meg»
• Vi jobber kontinuerlig med å styrke barnas sosiale
kompetanse i formelle og uformelle situasjoner
• nærhet i alle relasjoner
Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek
•
•
•
•

•
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Personalet legger til rette for variert lek gjennom gode lekemiljøer. Vi har fokus på
hvilke materialer og leker som er tilgjengelige for barna
Tilstedeværende voksne som leker, veileder barna i leken, støtter og er gode
rollemodeller for barna
Personalet jobber ut fra en felles forståelse om hva god lek er og hvorfor den er
helsefremmende
Dokumenterer leken til barna på Kidplan både gjennom bilder og tekst, slik at
foreldre skal få innsikt i og forståelse for hva barna leker med og hvorfor leken er
så viktig for barns utvikling
Lek er viktig for psykisk helsefremmende arbeid fordi den senker stressnivået til
barna. I leken opplever de trivsel, velvære, fryd, entusiasme, spenning,
nysgjerrighet, utfordring, tilhørighet, samhold, fellesskap og relasjoner

Barnehagen skal fremme danning
•
•
•
•
•

Vi støtter barna slik at de kan bidra til danning gjennom
samspill, dialog, lek og utforskning.
Vi skal bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk
vurderingsevne, evnen til å yte motstand og
handlingskompetanse.
Det er vår oppgave å utfordre barnas tenkning og invitere
de inn i utforskende samtaler
Vi skal legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas
perspektiver og handlinger
Vi støtter barna til å bli den beste versjonen av seg selv og
tør å stole på seg selv

Barnehagen skal fremme læring
• Vi tilrettelegger aktiviteter ut fra barnas ståsted, slik at de opplever mestring
• Vi undrer oss sammen med barna og støtter opp om deres lyst til å; leke, utforske,
lære og å mestre
• Gjennom bruk av kroppen og alle sansene legger vi til rette for at barna skal få en
helhetlig læringsprosess i vår barnehage

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap
•
•
•
•
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Vi bruker pedagogiske verktøy som for eksempel
«Vennekort», som hjelper barna til å sette ord på følelser.
Vi er tilstedeværende voksne, som veileder barna til å
utvikle gode strategier i konfliktløsning.
Personalet holder seg faglig oppdatert og jobber aktivt for
å ivareta et godt sosialt miljø i barnehagen.
Gjennom lek og samspill får barna begynnende forståelse

for grunnleggende ferdigheter, som å dele, vente på tur,
felles oppmerksomhet og samhandling.

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk
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•

Vi bruker «Snakkepakken» og «språkskogen» som verktøy for å fremme
språkforståelsen blant barna

•

Vi jobber aktivt med å berike barns språk i språkgrupper innad på avdelingene

•

Hverdagssituasjoner beriker språket til barna

•

Voksne som er beviste sitt eget språk og benevner med riktige begreper

•

Vi lytter til barna og de blir møtt som selvstendige individ, gjennom deres måte å
uttrykke seg på.

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Forbedre

Planlegge

Vurdere

Gjennomføre

Den pedagogiske virksomheten speiler den kunnskapen vi har om barnegruppen, lokale
muligheter, vår kunnskap om barns utvikling og på hvilken måte vi tar hensyn til barns
medvirkning og deres interesser. Dokumentasjon synliggjør hvordan personalet arbeider
for å oppfylle kravene i barnehagelov og rammeplan. Den gir informasjon om hva barnet
opplever, lærer og gjør i barnehagen.
Planlegge
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det
pedagogiske arbeidet.
Gjennomføre
Underveis i arbeidet hjelper planene oss til å se sammenhengen mellom aktiviteter,
gjennomføring og mål
Vurdere
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Hovedmålet med
vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehagelov og
rammeplan
Forbedre
Vi utvikler kvalitet i en bevisst retning
• Faglig utvikling: for hele personalet på plandager, personalmøter, ped.ledermøter
og avdelingsmøter.
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•

Veiledning: i små grupper og en-til-en-veiledning.

•

Tema ut fra Ulnas satsningsområder og barnehagens faglige satsning

Progresjon
Alle barn er forskjellige innenfor hvert sitt alderstrinn og utvikling. Med et bevisst forhold til
barnets utvikling skal vi i barnehagen se etter, og sørge for at hvert barn har en
progresjon i sin utvikling, sammenlignet med seg selv. Dette må vi ha kunnskap om og
verktøy til å kunne dokumentere og følge opp. Konkrete progresjonsplaner for de ulike
aldersgruppene fremkommer i periodeplan og månedsplan. Disse planene skal bidra til
kontinuerlig progresjon for enkelt barn og for barnegruppen.

6. Barns medvirkning
Barnehagen skal ivareta barnets rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre
til at barna kan gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet
•
•
•
•
•

Barn har rett til å påvirke sin egen hverdag. Gjennom observasjoner og
kommunikasjon med barna finner vi ut hva de er opptatt av og har behov for. Vi
bruker informasjonen de formidler når vi planlegger stort og smått.
Barna skal få oppleve medbestemmelsesrett over egne interesser. Vi skal prøve
ut forskjellige aktiviteter og skape et rikt erfaringsgrunnlag.
Barn skal få prøve å løse utfordringer selv med støtte og veiledning fra voksne.
Dette er med på å styrke barnets selvstendighet og sosiale kompetanse.
«Ukens hjelper» får større ansvar under f. eks samlingsstund, matlaging, vasking
o.l. Barnet får bidra og påvirke valgene litt ekstra.
Barna får være med på å ta avgjørelser som omhandler deres hverdag: De får
være med å velge turdestinasjon, være med på å lage bursdagskrone, velge
bursdagsmat, pålegg, hva de vil leke og aktiviteter.

7. Overganger
Vi har gode rutiner i forbindelse med tilvenning i barnehagen og overgang til ny avdeling.
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og
personalet når de bytter barnegruppe.

Tilvenning
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•

Vi sender ut velkomstbrev med informasjon og invitasjon til å besøke barnehagen i
forkant av oppstart.

•

Barna får tildelt en primærkontakt i oppstarten som har hovedansvar for
tilvenningsperioden.

•

Det har tidligere vært satt av 3 dager til tilvenning. Vi har sett at dette er kort tid for
mange av barna og anbefaler litt lenger tid om man har mulighet. Det beste for
barnet er å ta det i barnets tempo og bruke den tiden det trenger. For barnets del
anbefaler vi også kortere dager de første ukene etter tilvenning, dersom det er
mulig. Vi er fleksible og tar det slik det passer for den enkelte familie.

•

Oppstartsamtale gjennomføres normalt etter at barnet har gått hos oss en stund,
ca. 1 mnd.

•

Vi tilpasser oss etter barnets behov og dagsrytme. Innfører barnehagens rutiner
etter hvert som barnet er klar for det.

Overgang barnehage - skole
Vi har gode rutiner i forbindelse med overgang fra barnehage til skole. Barnehagen skal i
samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barn får en trygg og god overgang
fra barnehage til skole.
•

•
•
•
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Vi har førskolegruppe ukentlig med vekt på skoleforberedende aktiviteter som:
sosial kompetanse, samarbeid, konsentrasjon, selvstendighetstrening, språk:
bokstaver, diktning, tekst og begreper, tall: telling, systematisering og
kategorisering. I tillegg jobber vi med aktiviteter knyttet til realfag
Lære barna å være selvstendige med tanke på påkledning, bordskikk, ansvar for
egne ting, ta imot beskjeder, vente på tur, toalettbesøk/hygiene
Foreldresamtale og barnesamtale før de begynner på skolen
Samarbeid med skolen

8. Foreldremedvirkning
Tett samarbeid med foreldregruppen og aktiv medvirkning er viktig for å sikre et
barnehagetilbud av høy kvalitet. Vi gjennomfører minimum en foreldresamtale med
alle foreldre årlig, i tillegg til foreldremøte på høsten. Vi deltar årlig i Nasjonal
foreldreundersøkelse i regi av UDIR og jobber aktivt med oppfølging etter denne, i
tett samarbeid med foreldregruppen.
Vi benytter KidPlan som digitalt verktøy for foreldrekommunikasjon. Her registreres
alt som skjer i barnehagen, informasjon og kommunikasjon med foreldre.

9. Samarbeid
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SU (samarbeidsutvalget)

Helsestasjon

PPT (Pedagogisk
psykologisk tjeneste)

•SU består av en
representant fra hver
avdelingen.Likt antall
ansatte er også
representert,samt
tjenesteleder, som
representerer eier.
Målet er at dette
fremmer samarbeid
mellom foreldregruppen
og barnehagen. Her kan
begge parter drøfte
barnehagens virkemåte,
drift og årsplan.

•Helsestasjonen er en
rådgivende instans også
for barnehager. Her kan
vi i samarbeid med
foreldre rådføre oss om
vi har spørsmål om
barnas helse og
generelle utvikling.

•PPT bidrar med blant
annet veiledning av
personal og kompetanse
i personalgruppen.
Dette gjøres når det er
barn med særlige behov,
eller behov for særlige
tilrettelegginger. Dette
gjøres i nært samarbeid
med hjemmet.

fagsenter
•Dette er en
hjelpetjeneste knyttet til
bydelen. Her kan
barnehagen få
veiledning til å kunne
tilrettelegge på best
mulig måte, for barn
med særlige behov.

Barnevernet

Skole

•Barnehagen har meldeog opplysningsplikt til
barnevernet. Det er
viktig at det er et godt
samarbeid mellom disse
instansene. Barnevernet
jobber for å sikre barn
og unge nødvendig
omsorg og hjelp,om de
lever under forhold som
kan skade deres helse og
utvikling.

•Vi ønsker å samarbeide
med de aktuelle skolene
hvor førskolebarna skal
starte. Om det er
nødvendig informasjon
som bør utveksles, gjør
vi det i samarbeid med
hjemmet.

11.kontaktinformasjon

KONTAKTPERSON/AVDELING
Fjordbyen Barnehage
Trine Hagalia - Tjenesteleder
Fyrtårnet
Lanternen
Naustet
Rorbua
Adresse: Munkedamsveien 62, 0270 Oslo
Webside: http://fjordbyen.barnehage.no/
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TLF
210 90 209
410 35 134
404 41 429
404 36 543
404 33 451
400 36 466

MAIL
fjordbyen@ulna.no
trine.hagalia@ulna.no
fyrtarnet@ulna.no
lanternen@ulna.no
naustet@ulna.no
rorbua@ulna.no

13. Kalender

VIKTIGE DATOER
Dato

Arrangement

August:

14.august – Bursdag: Fjordbyen 5 år
31. august – plandag: Bhg er stengt

September:

Innhøstning av egne grønnsaker
Brannvern uke 38
24.september - Foreldremøte

Oktober:

Barneaksjon - Forut
10.oktober: verdensdagen for psykisk helse
23.oktober: Markering av FN- dagen med forutfestival

November:

2.november – plandag: Bhg er stengt

Desember :

11. desember – Luciafeiring
18. desember - Nissefest for barna
15. desember Julebord for barna

Kommentar

Januar:
Februar:

Mars:

.
12.februar - Felles planleggingsdag: Bhg er stengt
19.februar - Karneval
06. februar: Samefolkets nasjonaldag
21. mars - Rokkesokk
Vi markerer den internasjonale dagen for Downs
syndrom
26.mars – påskefrokost
Planting av frø til vår grønnsakshage

April:

Påske 1. -5. april
Planting av frø i vår grønnsakshage

Mai:

Dato kommer: Rusken
12 mai: 17.mai markering for barna
14.mai - plandag: Bhg er stengt
10.05 - Verdensdagen for fysisk aktivitet

Juni:

25 juni - Sommerfest
4.juni – Plandag: Bhg er stengt

Juli:
Uke 28-30 barnehagen er ferie-stengt
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De som ønsker har på
ulike sokker

