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1. PRESENTASJON LILLE BISLET BARNEHAGE
Våre styringsdokumenter
Barnehagen styres etter Lov om barnehager og rammeplan for
barnehager. Den kan også sees i sammenheng med
Barnekonvensjonen.
Gjennom årsplanen for SiO Barnehage Lille Bislet ønsker vi å
tydeliggjøre hva vi ønsker å jobbe med ut fra de ressursene og den
tilhørigheten vi har.
Særpreg
SiO Barnehage Lille Bislett ligger inne på campus OsloMet –
Storbyuniversitet. Vi er en barnehage med 4 avdelinger og vi er
godkjent for 59 barn fra 8 måneder til 6 år.
Vi er en sentrumsbarnehage med de mulighetene som byen gir, vi
besøker museer, går på teater og tar små turer i nærmiljøet. Vi har
mange små parker som vi ofte bruker for å gi barna opplevelser og
erfaringer så nær opptil naturen som mulig. De større barna tar
gjerne trikken for å komme seg på tur i skogen. Alt dette bidrar til at
barna blir glad i å være ute og i å oppholde seg i naturen gjennom de
ulike årstidene.
Leken har en sentral plass hos oss, lekens egenverdi skal
anerkjennes. Leken skal være en arena der barna gis gode muligheter
for utvikling og læring. Vi skal inspirere til og gi rom for ulike leker
både ute og inne. Personalet skal være bevisst på sin egen rolle og
deltagelse i barnas lek. De skal ta initiativ til at alle kommer inn i
leken. Vi møter barna som individer og har respekt for barns
opplevelsesverden.
Vi ser det som viktige verdier å møte barnas behov for omsorg,
trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og
medvirke i fellesskapet. Alle barna skal oppleve et demokrati og
inkluderende fellesskap der de får mulighet til å ytre seg.
Ved tilvenning og overganger skal vi i tett samarbeid med foreldrene
legge til rette for en god og trygg start for barnet. Vi tilpasser rutiner
og lager tid og rom slik at barnet får god tid til å bli kjent og til å
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knytte seg til personalet og til de andre barna. Omsorg er en
forutsetning for barns trygghet og trivsel. Vi skal legge til rette for
omsorgsfulle relasjoner mellom barn og personale og mellom barna.
Trygghet gir barna gode muligheter til å leke, utforske og lære.
Studentspesifikke tilbud for SiO Barnehage
-

-

-

-

Dersom studentforeldrene må være tidlig på praksisstedet, kan
vi åpne kl. 7.00 og vi kan holde åpent til kl. 18.00 dersom dere
har sen undervisning i perioder.
SIO har tilbud om lørdagsbarnehage på Blindern i
eksamensperioder vår og høst.
Dersom det ikke finnes andre muligheter, kan foreldre levere
syke barn i barnehagen den dagen de har eksamen, eller vi
kan komme hjem og passe på barnet der.
Vi tar inn barn fra de er 8 måneder.
Vi holder åpent i romjulen og påskeuken.
SIO har tilbud om åpen sommerbarnehage 4 uker i juli når de
andre studentbarnehagene holder stengt. Foreldrene må søke
om plass disse ukene. (Gjelder ikke de aller minste barna).
Vi låner ut barnehagen gratis til barnebursdager.

Tradisjoner og årskalender
Dato
8. februar
16. mars
19. april
16. mai
13. juni
Høst 2018

Hva
Karneval – barna kler seg ut
Påskefrokost fra kl. 8.00 – 9.30
Kunstutstilling fra kl. 15.00 16.30
Mai-fest
Sommerfest

Hvem
Barn
Foreldre og barn
Hele familien
Barn
Hele familien

Dato og oversikt over
arrangementer er ikke klart

I tillegg ønsker vi å markere ulike tradisjoner og høytider fra andre
kulturer som er representert i barnehagen.
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Mangfold
I barnehagen vår kommer det barn fra mange ulike kulturer og vi er
forskjellige som mennesker. Vi ønsker å styrke felleskapet og
kunnskapen om dette i barnehagen, og vi ønsker å gi barna kunnskap
om vårt kulturelle mangfold og vise respekt for våre ulikheter. Å gjøre
alle barna i barnehagen bevisste på sin egen kulturarv, være stolt av
den og å la dem være delaktig i andres kultur, kan bidra til at barna
får økt kunnskap om og respekten for mangfoldet i samfunnet. Vi skal
i løpet av året ha spesielt fokus på de alle kulturene som finnes hos
oss. Vi fokuserer på mat, leker, sanger, språk og andre ting som er
ulikt og kanskje likt i de kulturer og land som er representert. For å få
til dette ønsker vi hjelp fra foreldrene slik at vi lærer mer om de
kulturer og høytider som er representert i barnegruppen.

2. Lek og læring
Omsorg
Rammeplanen påpeker at barnehagen skal legge til rette for
omsorgsfulle relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen, å motta
omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel. Alle barn skal
møtes med åpenhet, varme og omsorg av de ansatte. De skal motta
den fysiske omsorgen de trenger og de skal få den hjelp og støtte de
har behov for. Positive relasjoner mellom barn og voksne er det aller
viktigste for at små barn skal ha det godt i barnehagen. De ansatte
må være sensitive og fange opp og svare på barnas signaler og
innspill. De ansatte må være omsorgsfulle og nære, både fysisk og
psykisk i samspillet med barna. Barnehagen skal også skape et miljø
som verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. Å både kunne motta
og å gi omsorg til andre er en av de viktigeste forutsetningene for å
utvikle empati og nestekjærlighet.
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Lek
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi
skal anerkjennes» (Rammeplanen). Å leke er noe av det aller viktigste
vi fokuserer på i barnehagen. Ikke bare er leken et sted for glede,
humor og engasjement, men barna lærer utrolig mye gjennom leken.
De lærer språk, normer/regler og sosiale spilleregler. De danner
vennskap, lærer å ta hensyn, erfarer hvor andres grenser går og får
utviklet forståelsen for hvordan det er greit å oppføre seg i samspill
med andre.
«Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for
sosial og språklig samhandling» (Rammeplanen). Gjennom lek og
samhandling med andre barn opplever barn konflikter og får trene på
konfliktløsning. Vi hjelper barna med å se flere mulige løsninger og
hvordan de kan forhandle, komme til en enighet eller inngå et
kompromiss. Vi snakker om ulike følelser og hjelper barna med å
forstå hvordan egne handlinger påvirker andre barn. Vi har fokus på
at alle barna er del av en gruppe, og at alle har et ansvar for å bevare
et godt samspill i gruppen.
For at leken skal ha best mulige forutsetninger må også utstyr være
lett tilgjengelig og i god stand, og ikke minst må det gis rom og tid for
lek. Leken skjer på barnas premisser. Den foregår både ute og inne,
på tvers av avdelinger og alder, både spontant og mer organisert.
Assistenter og pedagoger i barnehagen skal legge til rette for at barna
får en god lek og at alle får delta. Dette gjør vi ved å være til stede,
være lekende, lyttende og tydelige. Vi leker sammen med barna,
hjelper og veileder dem der det trengs. Samtidig ser vi også når vi
skal la barna få leke alene, og vi skal holde oss litt i bakgrunnen.
Vi jobber også kontinuerlig med likestilling mellom kjønnene og legger
vekt på at alle barna skal få mulighet til alle typer lek.
Lille Bislet har lite areal inne på avdelingene i 1.etg, men Heffalompen
er et rom som gir gode muligheter for grovmotoriske aktiviteter og er
et godt supplement til avdelingene. I tillegg har vi en lang gang på 80
kvm som er en del av vårt leke- og oppholdsareal. Gangen er et godt
utgangspunkt for grovmotorisk lek, i tillegg til at vi har en dukkekrok
og en lesekrok som åpner opp for enda flere lekemuligheter.
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Vennskap og fellesskap
Rammeplanen forteller at omsorg i barnehagen ikke bare handler om
relasjonen mellom barna og de voksne, men også barna mellom. Å
kunne vise omsorg for hverandre er grunnlaget for utviklingen av
barnas sosiale kompetanse, et godt samhold og samspill i
barnegruppen. I barnehagen får barna en unik mulighet til lek og
læring i gjensidig samhandling med hverandre og med personalet. I
denne prosessen utvikles evnen til å reflektere over egne væremåter.
Vi vil at barna skal kunne samhandle positivt med hverandre, og at de
skal kunne tilpasse seg det å være en del av en større barnegruppe.
De må lære å vente på tur og dele de voksnes oppmerksomhet med
flere andre barn. Vi vil gi barna gode erfaringer med å være en del av
en gruppe og veilede dem i samspillet med de andre barna.
Rammeplanen sier også at «Barnehagen skal aktivt legge til rette for
utvikling av vennskap og sosialt fellesskap». Vi vil at alle barn skal
føle at de er betydningsfulle, at de har en viktig plass i barnegruppen
og at de har venner. Ved å hjelpe barna med å ta andres perspektiv
og å ta hensyn til hverandres behov, vil vi hjelpe dem med å utvikle
vennskap med andre barn. Evne til å utvikle vennskap og at barna får
venner i barnehagen, er viktig for oss. Vi har som mål at barna skal
bry seg om hverandre, vise empati, ta ansvar for fellesskapet i
gruppen og å ha respekt for ulikheter. I en stor barnegruppe er det
mange som må dele på oppmerksomheten og barna øver på å vente
på tur ved håndvasken, ved matbordet, når vi spiller spill, i
samlingsstunden osv. Utviklingen av fellesskapsfølelsen, evnen til å ta
hensyn til hverandre og å være en del av en gruppe er en viktig
egenskap å ha med seg til for eksempel skolestart. Disse ferdighetene
lærer også barn gjennom samhandling med voksne, men spesielt
gjennom lek med andre barn.
Utestenging og mobbing
Mobbing er et viktig tema som blir mer og mer dagsaktuelt også i
barnehagen. En viktig del av vår oppgave i barnehagen er å
«forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging,
mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre» (Rammeplanen).
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Erting, småplaging og noe utestengelse fra lek kan forekomme i
barnas daglige samspill, men dette er ikke å se på som mobbing.
Mobbing heter det først når ertingen og utestengingen av det samme
barnet skjer konsekvent, flere ganger og over tid.
Å få venner og få delta i lek er noe av det viktigste i barnehagen, men
det er ingen selvfølge at alle blir inkludert. Dette er det vår jobb som
barnehageansatte å gjøre noe med. Det er viktig for oss at alle barn
har venner, at de blir inkludert og at de har noen å leke med.
Vi jobber hver dag forebyggende mot mobbing ved å styrke barnas
sosiale ferdigheter og vennskap. Det er viktig at vi gir barna trygghet i
å si nei når de opplever noe de ikke liker eller blir krenket. Vi følger
med på barnas lek og samspill slik at vi kan fange opp barn som faller
utenfor eller situasjoner som kan utvikle seg til mobbing. Vennskap,
samspill og fokus på hverandres følelser er også et tema vi jobber
gjentagende og konsekvent med på alle avdelinger. Vi skal kartlegge
og beskytte, jobbe med fellesskap og relasjoner i gruppen hver dag.
Vi skal aldri være likegyldige til mobbing, krenkelse eller utestenging
fra lek. Vi ønsker en god dialog med foreldrene dersom utestenging
skjer.

3. FAGOMRÅDENE
Barnehagen gir barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle
områder. Rammeplanens fagområder dekker et vidt læringsfelt, og
fagområdene vil sjelden opptre alene. Barna vil senere møte igjen
fagområdene som fag i skolen.
De syv fagområdene knyttes til både formelle og uformelle
læringssituasjoner og skal være gjennomgående i alle deler av
hverdagen. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder,
interesser, barnegruppens sammensetning og forutsetning.
Progresjon er svært viktig med hensyn til tilrettelegging av aktivitetene
og i arbeid med de ulike fagområdene. For å ta hensyn til barnas ulike
forutsetninger, ser vi på barnas alder, modenhet og utviklingsnivå.
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Kommunikasjon, språk og tekst
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens
innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er
viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike
erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Samtale om
opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utviklingen av et rikt
språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi,
dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er
knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.

-

Sangstunder/samlingsstunder
Lese bøker
Leke med ord, rim og regler
Synlige bokstaver
Ansatte som gode rollemodeller ved tydelig bruk av språk/ord og
begreper i alle hverdagssituasjoner
Utforske skriftspråket gjennom lekeskriving, tegning, bokstaver,
lesing og etter hver skriving
Høre eventyr og fortellinger og bruk av konkreter
Bruk av språket for å skape relasjoner, delta i lek og redskap til å
løse konflikter
Samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere
og stille spørsmål
La barna møte og få kjennskap til symboler, tall og bokstaver i spill
og det fysiske miljøet
Øve på å ta imot beskjeder individuelt og kollektivt
Ansatte som bekrefter barns utrykk, lytter og gjentar.

Kropp, bevegelse, mat og helse
Gode vaner som tilegnes i barnehagealder kan vare livet ut.
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn opplever
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære,
fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de får
være i bevegelse, lek og sosial samhandling og opplever motivasjon
og mestring ut ifra egne forutsetninger.
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-

Fokus på gode måltider og sunn mat, mulighet til å lage varme
måltider og øve på å smøre mat selv
Frukt hver dag
God hygiene, håndvask før måltid og etter toalettbesøk
Mulighet for grovmotoriske aktiviteter hver dag både ute og inne
Bruk av Heffalompen, gymsalen på OsloMet og Bislett stadion
Gå på turer
Utelek hver dag
Finmotorisk trening inne og ute
Oppmuntring til å klare selv. Dette være klatring, tegning eller å kle
på seg selv.
Bevegelsesanger og dans
Variert kosthold, og få erfare ulike smaker
Begynnende forståelse for egen kropp
Utvikle mestring, men også møte utfordringer og motgang
Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle
er forskjellige

Kunst, kultur og kreativitet
Barn skal støttes i å vare aktive og å skape egne kunstneriske og
kulturelle utrykk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som
bildekunst og kunsthåndtverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur,
film, arkitektur og design. Barnehagen må legge til rette for og
videreutvikle barnas kreative prosesser og utrykk.

-

Bli kjent med ulike formingsmateriell og teknikker
Oppleve glede over å skape noe
Bli kjent med egen og andres kultur
Besøke museer
Kunstutstilling i barnehagen
Oppdage og utforske estetiske uttrykk i og utenfor barnehagen
Utkledningstøy og rollelek
Dramatisering av eventyr og fortellinger
Musikk, dans og sang
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Natur, miljø og teknologi
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for
naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene,
bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.
Barnehagen skal bidra til at barna får et mangfold av gode
naturopplevelser, og opplever naturen som en arena for lek og læring.

-

Barna skal være med på kildesortering
Få gå på turer og oppleve natur og nærmiljø
Oppleve og utforske ulike årstider, vær og nedbør
Bli kjent med dyr, planter og insekter
Bli kjent med og bruke digitale verktøy og hjelpemidler i
barnehagen
Bruke digitale verktøy som kilde til innhenting av informasjon
Lære om det gode samspillet mellom mennesker og naturen, og få
en forståelse at det fremmer bærekraftig utvikling
Ta i bruk naturmaterialer i lek, konstruksjon og formingsaktiviteter
Utvikle respekt for naturen og de som bor der
Barnas trafikklubb, lære om trafikksikkerhet, forurensing osv.
Så frø og planter

Antall, rom og form
Barn er tidlig nysgjerrige på tall og telling og de utforsker rom og
form. De ansatte skal støtte og inspirere barna i deres utforskning. De
skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette slik at barna kan
oppdage og utforske matematikk. Matematikken skal komme til
uttrykk gjennom leken, samtaler og hverdagsaktiviteter.

-

Introdusere tall og begreper
Konstruksjonslek
Lek og aktiviteter med mønster og former
Snakke om og synliggjøre størrelser, former, volum og mål
Spille spill
Øve på tidsbegrep
Tall, telling og mengde
Dekke bord og lage mat
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-

Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden
og mennesker på. Dette preger våre verdier og holdninger.
Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er
representert i barnehagen, samtidig som vi skal ta med oss verdier i
kristen og humanistisk arv og tradisjoner, samt å lære om andre
religioner og kulturer.

-

Etisk veiledning i hverdagen
Undring og refleksjon sammen med barna
Tid og mulighet til filosofiske samtaler
Respekt for hverandre, og hverandres kultur og ulikheter
Få kjennskap til høytider i religioner og livssyn som er representert
i gruppa
Et inkluderende fellesskap
Styrke og støtte positiv adferd
Øve på konfliktløsning - få mulighet til å foreslå egne løsninger

Nærmiljø og samfunn
Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med
tillit og nysgjerrighet. Vi skal styrke kunnskap om og tilknytning til
lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og
levesett. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barnas
hverdag.

-

Bli kjent med hverandre, familien, og stedet vi bor
Bli trygg i barnehagen
Turer i nærmiljøet
Bli kjent med likestilling og jobbe bevisst med dette
Bli kjent med ulike tradisjoner og levesett
Øve på demokratiske spilleregler i lek og aktiviteter
Styrke barnas identitet og medvirkning i egen hverdag
Få venner, og beholde venner
Finne konstruktive løsninger med vekt på dialog
Barna skal bli kjent med barnekonvensjonen
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4. Barnehagens arbeidsmåter
Progresjon
Vi ønsker å gi barna opplevelser og gode aktiviteter i barnehagen. Vi
setter ikke opp bestemte mål for barna, men er opptatt av prosessene
og at barna får noe å strekke seg etter. Det vil naturlig nok være en
utvikling fra den tiden barnet begynner til det slutter i barnehagen.
Vi vil gi barna nye opplevelser etter hvert som de blir eldre, slik at de
lærer nye begreper, nye måter å gjøre ting på. Vi vil gi barna
mulighet til å strekke seg og vi kan støtte og oppmuntre ut fra
barnets forutsetninger. Ikke alle skal kunne klare det samme, vi
observer barnet og gir utfordringer ut fra barnets interesser. Vi ønsker
en god dialog med foreldrene på hva de mener er viktig for sitt barn.
Medvirkning
Barns rett til medvirkning skal tas på alvor. Barn skal bli respektert,
de skal få si sin mening og de skal få innflytelse på aktivitetene i
barnehagen ut fra alder og modenhet.
For å klare dette må vi tolke barnas verbale og non-verbale uttrykk,
være observante og anerkjenne barnas ønsker og meninger. Vi skal
også gi dem gode tilbakemeldinger. Det å bli sett og respektert
styrker selvfølelsen. Det skaper trygge barn, og det skaper dermed et
godt læringsklima for det enkelte barn og i barnegruppen.
Barna skal få oppleve demokrati og de skal få jobbe seg mot enighet.
Dette er også i tråd med FNs Barnekonvensjon.
Overganger
Hjem - barnehage
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver understreker
viktigheten av at de ansatte setter av godt med tid for å gi barna god
oppfølging den første tiden. Målet er at de skal oppleve tilhørighet og
trygghet til å leke, utforske og lære. Den viktigste forutsetningen for
barns læring i barnehagen er at de føler seg trygge og godt ivaretatt,
derfor er det å gi barna den tiden de trenger vårt hovedfokus under
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tilvenningen. I tilvenningsperioden jobber vi med å gi barna det de
behøver av kos, trøst og trygge fang. Rammeplanen påpeker at alle
barn skal møtes med åpenhet, varme og omsorg av de ansatte. De
skal motta den fysiske omsorgen de trenger og oppleve at de får den
hjelp og støtte de har behov for. Den første tiden fokuserer vi ekstra
på dette, og gir alle barna den tiden de trenger på å bli trygge. De får
nærhet, trygghet og et fang å sitte på når de trenger det. Samtidig
oppfordrer vi barna til å etter hvert kunne løsrive seg fra personalets
fang og utforske både barnehagen og lek med de andre barna på
avdelingen.
Internt i barnehagen
Når barna skal bytte avdeling innad i barnehagen er dette en
betydelig mindre overgang enn den første barnehagestarten.
Det er allikevel en omveltning for barnet og det er lurt at dere setter
av litt ekstra tid til en liten tilvenning de første dagene på ny avdeling.
I overgangen mellom små- og storbarnsavdeling jobber vi med å
forberede barna på den nye hverdagen på en ny avdeling. Vi jobber
ekstra med ferdigheter som å smøre brødskivene selv, av- og
påkledning og dotrening. Vi går også på besøk til den nye avdelingen
for å bli bedre kjent med barna og personalet der.
Overgang fra annen barnehage
Selv om barnet har gått i barnehage før og er vant med dette, er det
noe helt nytt å begynne i ny barnehage med nye barn og nye voksne.
Ved oppstart i ny barnehage er det derfor viktig at dere som foreldre
setter av noen dager hvor dere er tilgjengelige og kan være litt av
dagen sammen med barnet i barnehagen, frem til de blir trygge nok
til å være litt i barnehagen alene. Hvor lang tid barna bruker på dette
er veldig individuelt, alt fra en time til noen dager.
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Barnehage – skole – aktivitetsskolen
«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg
erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt
grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen» (Rammeplanen).
Både i førskolegruppa og ellers i hverdagen jobber vi med å forberede
barna på skolestart. Vi øver på å være selvstendige, kunne skrive
navnet sitt, konsentrere seg, øve på å rekke opp handen og vente på
tur. I løpet av året jobber vi med ulike temaer, oppgaver og øvelser
som skal forberede barna til skolestart.
I løpet av høsten har vi et eget foreldremøte for denne gruppen.
SiO har utarbeidet en egen brosjyre for førskolebarna: «Overgang fra
SiO Barnehage til skole.» Du finner den her:
https://www.sio.no/_attachment/7617
Vi avslutter førskolegruppens aktiviteter med utdeling av diplom på
sommerfesten.

5. Planlegging, dokumentasjon og evaluering
De skriftlige planene våre består av årsplanen og periodeplaner. Her
viser vi hvordan vi implementerer rammeplanen i hverdagens rutiner
og organiserte aktiviteter.
Mye av dokumentasjonen skjer gjennom bilder fra de ulike
aktivitetene, i tillegg sender vi ut tilbakeblikk som forteller om lek og
aktiviteter fra ukene som har gått.
Evalueringen skjer fortløpende i hverdagen ved episodebeskrivelser og
praksisfortellinger. På avdelingsmøter, planleggingsdager og
personalmøter tar vi en gjennomgang av arbeidet vårt. Barnas egne
tilbakemeldinger og synspunkter er en viktig del av evalueringen og
planleggingen.
Foreldreundersøkelsen i november hvert år er også en viktig del av
evalueringen og fører til at vi stadig prøver å forbedre oss.
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6. Samarbeid mellom hjem og barnehage
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere, og vi ønsker et nært
og åpent samarbeid. Hos oss skal både foreldre og barn føle seg
velkommen og bli møtt på en hyggelig måte ved levering og henting.
Slik får vi mulighet til å utveksle informasjon om barnet og dagen. Et
godt samarbeid med foreldrene er helt avgjørende for at barnehagen
vår skal bli et bra tilbud for barna.
Det er viktig for oss at begge foreldre leser informasjon som blir sendt
ut, dvs. ukeplaner, ukesrapporter, periodeplaner og e-post. Følg også
med på oppslagstavlen på avdelingen.
Foreldreråd
“For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et
foreldreråd og et samarbeidsutvalg.” Barnehageloven, § 4. Alle
foreldrene er medlemmer av foreldrerådet.
Samarbeidsutvalget (SU)
SU består av 8 personer pluss styrer. 1 representant fra foreldrene på
hver avdeling og 1 representant fra personalgruppa.
Foreldrerepresentanten velges på foreldremøtet i september. SU har
vanligvis to møter i året hvor det tas opp det som er viktig for
foreldrene og barnehagen. Har man ting man ønsker å ta opp, men
ikke vil gå direkte til personalet, kan man henvende seg til SU.
Foreldresamtaler
I løpet av semesteret har vi oppstartsamtaler for nye barn og vi har 2
foreldresamtaler i løpet av året.
Planleggingsdager 2018
2.januar
3.januar
30.juli
31.juli
1.august
Lille Bislet barnehage har sommerstengt i uke 27, 28, 29 og 30. Eget
tilbud i en annen SiO barnehage for de barna som skal fortsette i
barnehagen vår. Her blir det egen påmelding i løpet av mars/april.
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7. Annet
Sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Barnehagens faste ansatte, vikarer, studenter og elever har
undertegnet taushetserklæringen i hht. Barnehageloven §21.
Alle ansatte, vikarer og studenter må fremlegge gyldig
politiattest før de starter i barnehagen.
Ansatte gjennomfører førstehjelpskurs hvert år.
Ansatte gjennomgår brannvernopplæring og har brannøvelser
med barna 2 ganger i året.
SiO Barnehage har utarbeidet en beredskapsplan for sine
barnehager.
Vi lar ingen andre enn foreldre hente barnet i barnehagen
dersom vi ikke har fått beskjed om det.
Vi har et eksternt firma som kontrollerer sikkerheten på
lekeplassen en gang i året. Evt. feil og mangler blir deretter
fulgt opp internt i SiO.
Foreldrene og andre som leverer og henter, må også ta ansvar
for sikkerhet ved å lukke dører/porter!
SiO Barnehage har gode HMS-rutiner som vi er en del av.

Dagen vår
Denne varierer noe fra de ulike avdelingene, i tillegg tar vi hensyn til
individuelle behov, spesielt for de minste barna.
Barna kan spise frokost når de kommer tidlig i barnehagen, deretter
lek og aktiviteter inne eller ute.
SiO barnehage serverer varm lunsj 4 ganger i uken, fredager ordner
vi et enkelt måltid selv.
De minste barna må ha søvn en til to ganger om dagen, da får de
sove ute i vognene sine.
På slutten av dagen spiser barna matpakken sin, leker og holder på
med ulike aktiviteter til de går hjem.
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