VERDIPLAN

VERDIPLAN FOR SIO
BARNEHAGE
SiO Barnehage tar
vare på barndommens magi
SiO Barnehage er til for deg som
forelder og student
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en
velferdsorganisasjon for studenter. Vår hovedoppgave er
å tilby studentene produkter og tjenester som mat, helse,
bolig, trening og barnehage.
Vi har 11 barnehager med tilbud til ca. 600 barn i alderen
8 måneder og frem til skolealder og vi har ca. 160
ansatte.
Vi forplikter oss til å ha kunnskap om studentforeldre og
forstå og møte deres ønsker og behov. Vi gir dermed
studentene et annet og mer tilpasset tilbud enn det andre
barnehager i byen gjør. På den måten kan vi best bidra til
å oppfylle SiOs visjon; ”Vi vil skape en bedre hverdag
for alle studenter”.
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Foreldrene skal føle seg trygge på at barna deres trives og
har det bra i barnehagen, slik at de kan konsentrere seg
om studiene sine.
For å lette hverdagen for den enkelte studentfamilie
kartlegger vi deres spesielle behov og tilpasser tilbudet
innenfor gitte rammer.
SiO Barnehage arbeider aktivt for å gi alle barn gode
muligheter for fysisk aktivitet, sunt kosthold, trivsel og
tilhørighet. Vi tilbyr gratis lunsj, frukt og grønt hver dag.
Vi har flere tilbud som studentforeldre har behov for;
• Vi tar imot barn fra 8 mnd. alder
• Opptak hele året
• Lørdagsbarnehage en gang pr. måned.
• Eksamensgaranti, vi passer sykt barn
• Utvidet åpningstid i praksisperioder
• Gratis utlån av barnehager til barnebursdag
• Sommerbarnehage
• Åpent i romjula og virkedagene før påske
• Vi tilbyr barnehageplass selv om du er
folkeregistrert i en annen kommune enn Oslo
• Barnet kan fortsette i barnehagen selv om du er
ferdig å studere
• Varm lunsj inkludert i prisen
• Søskenprioritering
Vi arbeider etter lov om barnehage med tilhørende
rammeplan og øvrige dokumenter. Hver barnehage
utarbeider årsplan utfra dette.
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Våre barnehager arbeider etter SiO’s visjon
Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter
Våre barnehager arbeider etter SiO sine verdier
Nær - målrettet - oppfinnsom
Nær – Vi bryr oss om hele familien
Målrettet – Vi utvikler oss faglig
Oppfinnsom – Vi tilpasser tilbudet for studentene
Vårt slagord er:

SiO Barnehage tar vare på barndommens
magi
Vi ser på barndom som en tid med egenverdi, der barn
skal få være barn.
Vi verner om gode øyeblikk og opplevelser. Barnas
hverdag består av mange magiske stunder som er fulle av
glede og undring.
Barnet er i en særlig sårbar livsfase, og barn har rett til
voksne som støtter, hjelper og veileder dem.
FNs Barnekonvensjon gir uttrykk for en erkjennelse om
at barn trenger spesiell beskyttelse. Vi jobber for et
inkluderende fellesskap hvor hvert enkelt individ er i
fokus. Språklige, religiøse og kulturelle forskjeller er en
naturlig del av hverdagen. Alle skal være stolt av seg
selv, sin bakgrunn og sin kultur.
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Barnehagens innhold
Barn skal utvikle selvstendighet og en grunnleggende
trygghet på seg selv som individ, samt sosial
ansvarlighet. Barnehagen er en møteplass som skal
fremme likestilling og demokrati.
Barnehagen er del av et livslangt læringsforløp. Lek,
læring, danning og omsorg foregår i alt samspill med
andre mennesker. Kvaliteten på samspillet barn i mellom
og mellom barn og voksne er avgjørende for hva og
hvordan barn lærer.
SiO Barnehage er forankret i humanistisk tradisjon. Vi
viser
•
Respekt for mennesket
•
Likeverd
•
Toleranse
•
Solidaritet og medmenneskelighet
FNs barnekonvensjon er tatt inn i barnehageloven, og
kommer spesielt til uttrykk i Barnehagelovens paragraf 3
som omhandler barns rett til medvirkning:
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt
syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal
jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging
og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets
alder og modenhet”.
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SiO Barnehage har fagutdannet personale på alle
avdelinger. Det sikrer at barns behov og intensjoner
forstås og ivaretas gjennom arbeidet.

Lek
«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek,
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.» Jfr. Barnehageloven § 2.
Den nordiske barnehagepedagogikken bygger i stor grad
på frihet og initiativ fra barnet selv, og leken står sentralt.
Lek gir barn overskudd, energi og glede, og har derfor en
fremtredende plass i SiO Barnehage. Lek bidrar til økt
kunnskap, og er viktig for alle utviklingsområder.
Barn er aktivt kunnskapssøkende. Barns spørsmål og
interesser bidrar til at læringsmiljøet i barnehagen er
utviklende. Læringsprosessene ligger i hverdagens
aktiviteter, rutiner, opplevelser, hendelser og
samhandling. Læringsglede og mestringsglede er sentralt
i vår tenking.
Gjennom samspill med voksne og andre barn utvikler
barna sine kommunikasjonsferdigheter. Dette er
grunnleggende kunnskap for læring. De tenker,
undersøker og handler, og omgivelsene responderer på
deres uttrykk. Gjennom refleksjon og samtale, lek og
aktivitet øker kunnskapen. Personalet møter barns behov,
undring og vitebegjær med oppmerksomhet og
anerkjennelse.
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SiO Barnehage bidrar til å utvikle barns grunnleggende
kompetanse på alle utviklingsområder.
Hver barnehage i SiO utarbeider egen årsplan som
konkretisere dette arbeidet.

Rammeplanens fagområder
Det er fastsatt 7 fagområder i rammeplanen som
barnehagene skal arbeide med. Vi legger vekt på et
helhetlig læringssyn. Det innebærer at vi jobber med
fagområdene kontinuerlig og integrerer dem i
hverdagsaktivitetene våre.
Fagområdene er:
1.
Kommunikasjon, språk og tekst
2.
Kropp, bevegelse og helse
3.
Kunst, kultur og kreativitet
4.
Natur, miljø og teknikk
5.
Etikk, religion og filosofi
6.
Nærmiljø og samfunn
7.
Antall, rom og form
Barnehagen er en unik arena hvor barn lærer i
samhandling med jevnaldrende. Barn tilegner seg
ferdigheter gjennom å være del av barnehagens
fellesskap.
Hvordan barnehagene arbeider med fagområdene
defineres i hver enkelt årsplan.
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Planlegging, dokumentasjon og
evaluering
Vårt verdisyn ligger til grunn ved planlegging,
dokumentasjon og evaluering. Dette er styrende for vårt
samarbeid med foreldre, barnehager, skoler og andre
instanser.
Planleggingen er basert på vår kunnskap om barns
utvikling og læring, individuelt og i gruppe. Barnehagene
skal preges av spontanitet, fleksibilitet, faglighet og
romslighet.
Vi dokumenterer hverdagsliv, lek og opplevelser.
Dokumentasjonen retter seg hovedsakelig mot
barnegruppa som helhet. Vi måler ikke barns
prestasjoner, men dokumenterer prosesser.
Dokumentasjon på enkeltbarn gjør vi når spesielle
hensyn krever det, og i samarbeid med foreldre.
Barnehagens arbeid evalueres for å kunne fornye
virksomheten og barnehagen som organisasjon.
Evalueringsarbeidet bygger på refleksjon der vi, sammen
med foreldre, ser på egen praksis og sikrer kvalitet i
tilbudet. Planlegging, dokumentasjon og evaluering
påvirker hverandre, og må ses i sammenheng.
Vi ønsker et gjensidig åpent og tillitsfullt samarbeid med
foreldre og andre foresatte, slik at barnehagens praksis er
i stadig utvikling. Den enkelte barnehages arbeid
presenteres i årsplanen som deles ut i januar.
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