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Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplan med progresjonsplan gir 
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. 

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplan som et arbeidsdokument. 
Barnehagen utarbeider i tillegg mer detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret 
arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. I tillegg skal årsplanen styre virksomheten 
i en bevisst og uttalt retning. Den skal gi informasjon og dokumentasjon på vårt arbeid til 
foreldre, tilsynsmyndigheter og eier. 

Foreldrene 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. 

Årsplanen for 2020/2021 ble godkjent av Samarbeidsutvalget 12.6.20 

INNLEDNING

BARNET
FØRST!
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Ringnes Park FUS barnehage as drives av et aksjeselskap i FUS as. Det er til sammen 178 
FUS – barnehager i landet og vi har felles visjon, verdier og andre viktige styringsdokumenter. 
Barnehagen ble bygget av Trygge Barnehager as. Vi startet opp i august 2010 og holder til i 
lyse, flotte lokaler i Ringnes Park i bydel Sagene. I tillegg til spennende og innholdsrike lokaler 
har vi også et flott uteområde. Vi benytter oss av flotte grønne arealer, skog, bibliotek, samt 
andre kulturtilbud som ligger i nærheten av barnehagen.

Barnehagen har fem avdelinger med barn i alderen 1 – 6 år. Tre av avdelingene drives som 
småbarnsavdelinger med barn i alderen 1 – 3 år. De to andre avdelingene er storbarnsavdelinger 
med barn i alderen 3 – 6 år. Det er for tiden 72 barn i barnehagen. Barnetallet vil kunne endres 
i takt med sammensetningen av barnegruppen. Avdelingene våre heter: Super Nofus, Imeria, 
Dimo, Wentoda og Mini Nofus.

På hver avdeling er det pedagoger (med barnehagelærerutdanning) og i tillegg pedagogiske 
medarbeidere (uten pedagogisk utdannelse)/fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeidere, 
barnepleier eller annen pedagogisk utdannelse). Barnehagen har en daglig leder. Antallet 
ansatte blir regulert etter antallet barn, jfr. Barnehagelovens bestemmelser for bemanning. Vi 
er en barnehage i stadig utvikling og jobber hele tiden med å forbedre oss og legge til rette for 
at barna skal få det beste barnehagetilbudet hos oss. Personalgruppen er godt sammensatt 
når det gjelder faglig kompetanse, kjønn og erfaring fra arbeid med barn. 

Vi i Ringnes Park FUS barnehage er opptatt av å skape et godt faglig og sosialt miljø for våre 
ansatte. 

OM BARNEHAGEN
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KONTAKTINFORMASJON

Barnehagens adresse:   Toftes gate 15 C
 0556 Oslo

Barnehagens telefonnr:  21 42 01 80

Direktenummer:  Daglig leder:  48 22 61 65 
 Imeria  48 32 82 49
 Super Nofus:  48 32 82 70
 Mini Nofus:  46 97 84 77
 Wentoda:  48 32 82 47
 Dimo:  48 32 82 50

Mail:  Daglig leder:  dl.ringnespark@bhg.no
 Imeria: imeria.ringnespark@bhg.no
 Super Nofus:   supernofus.ringnespark@bhg.no
 Mini Nofus:  mininofus.ringnespark@bhg.no
 Wentoda:  wentoda.ringnespark@bhg.no
 Dimo:  dimo.ringnespark@bhg.no

Hjemmeside:  www.fus.no/ringnespark

Vedtekter:  Barnehagens vedtekter ligger på vår hjemmeside

Serviceerklæring:    FUS-barnehagene har en felles Serviceerklæring.  
Serviceerklæringen beskriver vårt løfte til barn og foreldre.

  Serviceerklæringen ligger på vår hjemmeside og blir delt ut ved 
oppstart i barnehagen

Informasjonshefte:  Informasjonsheftet sier noe om rutinene vi har i barnehagen.  
Informasjonshefte sendes ut ved oppstart i barnehagen
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Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står 
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder 
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver 
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

Rammeplanen har også 7 fagområder vi skal jobbe med. Vi jobber tverrfaglig med disse 
fagområdene i temaperiodene våre, og i hverdagssituasjonene. 

FNs barnekonvensjon 
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og 
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har 
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for 
barn i verden.

Andre viktige styringsdokumenter barnehagen forholder seg til:
  Barnehagens vedtekter
  Serviceerklæring for FUS barnehagene
  Etiske retningslinjer
  Forskrift om miljørettet helsevern med veileder
  Periodeplan
  Langsiktig kompetanseplan for personalet
  Gjeldende lov og avtaleverk som har/kan ha innvirkning på barnehagen
  Lokale planer for den enkelte barnehage; Informasjonsfolder, prosjektplaner etc.

VÅRE STYRINGSDOKUMENTER



9

Visjon

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen 
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med 
barn, foreldre og kollegaer.

For oss betyr det at alle som er i barnehagen, enten som foreldre, barn eller ansatte deltar i 
et fellesskap hvor målet vårt er å gi barna en god barndom.

Dagene i barnehagen skal preges av lek hvor det er rom for fantasi, utforsking, utprøving og 
spontanitet. Vi gir barna gode lekemuligheter og tilbyr forskjellig type lek.  

Hverdagsmagi handler for oss om å kunne gå litt utenfor «rammene». For å få til det må vi 
se og gripe de gode hendelsene som skjer og forstørre dem, glemme tiden, være spontane, 
prøve ut ideer og la mulighetene få skje. Hverdagsmagi er en viktig ingrediens i det som blir 
til gode minner.

I barnehagen jobber vi aktivt for at alle barn skal ha minst en venn, få 
venneanskaffelseskompetanse og ha gode relasjoner til hverandre. 

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER – FUS 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Verdier
Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på 
og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet 
i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Våre verdier er:

Glødende:    Vi er positive, engasjerte, motiverte, vi gir noe til dagen, vi er 
aktive og inspirerende. Vi skaper hverdagsmagi. 

Skapende:   Vi gir barna nye opplevelser, er kreative og spontane, vi tenker 
nye veier og kan «slippe oss løs». 

Tilstedeværende:    Vi følger barnas initiativ, er oppriktig interessert i det barna er 
opptatt av, vi er ekte og ærlige, er lyttende og ser barna.  

Hovedmål
Vi jobber mot at:

  FUS barn har et positivt selvbilde.
  FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
 FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller.

  FUS barn har det gøy i barnehagen.

FUS tiltak for å oppnå tiltakene:
  Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen 
  Personalet deltar på veiledning 
  Personalet følger retningslinjene til Smartmat
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Faglig bakgrunn
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin 
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. 
Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som 
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. 

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som 
mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode 
som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet 
i barnehagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av 
forskningen.  

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere 
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens 
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det 
daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også 
eget støttemateriell for arbeid på avdelingene. 

«BARNET FØRST» - OG «EVALUERING AV 
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER» 

fig.1. CLASS dimensjonene Pianta, La Paro et Hamre 2008

- Positivt og negativt 
  klima
- Sensitive voksne - 
  trygge barn 
- Barns perspektiv
  og medvirkning

- Gruppeledelse og 
veiledning

- Tilrettelegge for 
lek, læring og 

overganger
- Variasjon

- Begrepsutvikling forståelse
  og dybdelæring
- Tilbakemeldinger
- Egenledelse i lek og læring
- Språk

Læringsstøtte

Organisering og ledelseSosioemosjonell støtte
og veiledning
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Bakgrunn for forskningen
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har 
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på 
om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- emosjonelle 
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

Målinger
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i 
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner 
av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne 
til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle 
klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige FUS 
barnehager. 

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk 
Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og 
Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum 
Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved 
PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.

I  august 2020 starter Ringnes Park FUS barnehage med kompetanseutviklingen.
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Lek
Vi har lek som satsningsområde i Ringnes Park FUS barnehage. Det betyr at alle små og store 
temaer vi velger å jobbe med har lek som et overordnet tema. Vi ønsker å vektlegge mye tid 
til lek og at barna skal få boltre seg i lek. Vi ønsker å skape et miljø preget av lek, glede og 
varme. Vårt hovedmål er «Tilstedeværende voksne i lek på barnas premisser». 

Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og alle erfaringene barna får med seg bidrar 
til læring. Møtet med voksne og andre barn de første leveårene er viktige for at barna skal få 
en positiv holdning til livet som står foran dem. Læring om seg selv, om andre mennesker, om 
samspill og om den fysiske verden omkring oss, er prosesser som er med på å skape mening 
i barnas liv.

Som barnehage har vi en viktig oppgave å gjøre barna nysgjerrige på livet, de skal få erfaringer 
med å undre seg, filosofere (tenke selvstendig) og bli glade i å lære. Vi skiller på formell læring 
(planlagt og ledet av personalet) og uformell læring (knyttet til hverdagsaktiviteter,” her og nå 
situasjoner”, lek og annen samhandling). All læring tar utgangspunkt i det barna er interessert i.

Å leke er et mål i seg selv. Leken har en egenverdi som vi må verdsette. I leken utvikler og 
styrker også barna sin identitet og selvfølelse. Gjennom å leke utvikler barnet hele seg. Barn 
bruker også leken til å bearbeide inntrykk fra omgivelsene. Gjennom leken tilegner de seg 
erfaring og kunnskap om positiv samhandling med andre, de lærer seg å forhandle, inngå 
kompromisser og å løse konflikter. Leken er også med på å utvikle barnas språklige ferdigheter.
Leken er selve grunnlaget for at barn skal kunne tilegne seg ny erfaring og kunnskap.

Dermed er lek og læring knyttet sammen, og kan ikke skilles i arbeid med barn.

Alle FUS barnehagene har et felles satsningsområde: «Egenledelse i lek og læring». Barn 
bruker en rekke mentale verktøy når de løser sine dagligdagse utfordringer. Barn må kunne 
starte, planlegge og organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser i ulike 
situasjoner, og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt 
av dem. Dette er avgjørende funksjoner for læring og mestring i lek og daglige aktiviteter, og 
en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse. Egenledelse brukes 
som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og 
regulerer atferden vår

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER 



15



16

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG

Mål:

• Alle barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for

• Vi skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som 
grunnlag for trivsel, glede og mestring

• Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna mottakere av omsorg, men som også verdsetter 
barnas egne omsorgshandlinger

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi legge til rette for at barna opplever en trygg knytning til både voksne og barn

• Vi er oppmerksomme på barnas utrykk verbalt og nonverbalt

• De voksne er fysisk og psykisk tilgjengelige for barnas initiativ til en hver tid

• De voksne er bevisst på barnegruppens og enkelt individets behov 

• Vi tilrettelegger for at det fysiske miljøet er trygt for barna

• Vi tilrettelegger for at barna har en god balanse mellom å være fysisk aktive og få tid til ro og hvile

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK

Mål:

• Leken har en sentral plass i barnehagen og vi anerkjenner lekens egenverdi

• Vi skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur

• Vi skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og 
sammen med andre

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi skal legge til rette for at barna får erfaring med ulike typer lek 

• Vi skal ha fokus på at alle føler seg inkludert

• Vi setter av god tid til lek

• Vi jobber med temaer barna er interessert i for å gi de opplevelser som bidrar til lekeinspirasjon

• De voksne er tilstede i barnas lek og er bevisst på sin rolle

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING

Mål:

• Vi skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og 
følges opp

• Vi skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet

• Vi skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Barna skal oppleve å bli hørt og sett

• Vi skal anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger

• Barna skal få påvirke barnehagens innhold med sine perspektiver og tanker

• Vi skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for 
modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap

• Vi synliggjør mangfold og ulikheter som grunnlag for utforsking og læring

BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING

Mål:

• Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre

• Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legge til grunn for deres 
læringsprosesser

• Vi skal bidra til læringsfelleskap der barna skal få bidra i egen og andres læring

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi legger stor vekt på læring gjennom ulike typer lek

• Vi tilrettelegger for aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser

• Vi skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner

• Vi skal skape et læringsmiljø som gir barna varierte opplevelser og utfordringer som skaper mestring

• Vi lar barna bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser

• Vi sørger for progresjon og utvikling i barnehagens innhold
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BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG FELLESSKAP

Mål:

• Vi skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap

• Vi skal støtte barnas selvfølelse, samtidig som vi skal gi de hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne 
behov og det å ta hensyn til andres behov

• Barna skal få erfaringer med å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og 
voksne

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi har et inkluderende fellesskap og veileder barna inn i leken og i selve leken

• Barna skal få positive erfaringer i samspill med andre gjennom å støtte barna i å ta andres perspektiv og 
reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger

• Vi skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og å løse konflikter på en god måte

• Vi samtaler med barna om hva det betyr å være en venn

• Vi fremsnakker hverandre 

• Vi prater om barna som ikke er i barnehagen pga. ferie, sykdom ol. 

BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

Mål: 

• Vi skal gjennom dialog og samspill støtte barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening

• Vi skal gi barna god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barna skal få delta i aktiviteter 
som fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling

• Vi er bevisst på vår rolle som språklige forbilder og er lydhøre i kommunikasjon med alle barn

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi skal gi barn varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel

• Vi lytter til og viser interesse gjennom tydelig kroppsspråk for det barna uttrykker verbalt og non-verbalt

• Vi har god tid i samtaler med barn 

• Vi tilrettelegger for samtaler i hverdagssituasjoner

• Vi prater om og setter ord på det vi gjør

• Barna får erfaringer med turtaking i samtaler

• Vi stiller åpne/produktive spørsmål i samtaler med barn for å gi rom for utdypende svar

• Vi skal støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig fremme og utvikle barnas norskspråklige 
kompetanse
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BARNS MEDVIRKNING

Mål:

• Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset barnets alder og forutsetninger

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

• Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi oppmuntrer barna til å aktivt gi uttrykk for sine tanker og meninger

• Barna møter anerkjennelse for sine uttrykk

• Vi er tilstedeværende og lydhøre ovenfor barns behov, ønsker og utforskertrang

• Vi tilbyr barn ulike aktiviteter ut i fra barnas interesser og behov. Det betyr at barna ikke alltid er med på alle 
aktiviteter 

• I samlingsstunder får barna uttrykke seg og utveksle opplevelser fra hverdagen 

• Vi gir forklaringer til barna og undrer oss sammen med barna når det er ting de lurer på.

• Når vi er på tur, gir vi barna tid til å stoppe opp og undre seg over ting de ser på turen

• Vi gir barna valgmuligheter



20

DEMOKRATI

Mål:

• Barna skal få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Barna skal få mulighet til å være en del av et fellesskap

• Barna skal få anledning til å ytre seg, bli hørt og delta uavhengig av kommunikasjonsevner, 
kommunikasjonsmåter og språklige ferdigheter 

• Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for utviklingen av 
barnehagen som demokratisk fellesskap

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT

Mål:

• Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 
gjensidig respekt

• Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn

• Vi skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen

• Vi skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få 
oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap

• Vi skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale 
perspektiver

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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LIKESTILLING OG LIKEVERD

Mål:

• Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn

• Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i 
barnehagen

• Ansatte må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og 
likestilling

BÆREKRAFTIG UTVIKLING  

Mål:

• Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi skal fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn

• Vi skal bidra til at barn skal gjøre seg erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen

• Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna 
opplever tilhørighet til naturen

LIVSMESTRING OG HELSE 

Mål:

• Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller

• Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser 
og mobbing

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi skal gi barna støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser

• Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen

• Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, 
og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages
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DEMOKRATI

Mål:

• 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

• Foreldre og barnehagen har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling

• Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets best som mål

• Vi skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Alle barn og foreldre blir møtt på en hyggelig måte ved levering og henting, og det utleveres informasjon i 
dette møtet

• Barnehagen og foreldre viser gjensidig respekt for hverandre

• Vi skal ikke snakke over barnets hode, vi inkludere dem i samtaler som handler om deres hverdag

• På individnivå legger vi til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og 
vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. 

• Vi begrunner våre vurderinger overfor foreldrene og tar hensyn til foreldrenes synspunkter

• Vi inviterer til minimum to foreldremøter og to foreldresamtaler hvert barnehageår. Vi forventer at foreldrene 
deltar på dette som del i det gjensidige samarbeidet

• Foreldre (foreldrerådet) velger representanter til samarbeidsutvalget ved barnehageårets oppstart. Det 
arrangeres minimum to møter i samarbeidsutvalget hvert barnehageår

• Barnehagen inviterer til foreldrekaffe, sommerfest, luciafeiring og diverse andre arrangementer i barnehagen

• Vi tar tilbakemeldinger fra foreldrene på alvor  

• Vi tilstreber at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen

SAMARBEID 
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BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN

Mål:

• Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen.

• Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 
relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi sender ut informasjon om tilvenningen og barnehagen før oppstart

• Vi inviterer til foreldremøte for nye foreldre, inviterer til besøksdager og hjemmebesøk før oppstart 

• En ansatt på avdelingen tar i mot barnet og følger opp ekstra i startfasen

• Vi tilbyr oppstartsamtale i forbindelse med tilvenningen

• Vi legger vekt på informasjonsutveksling

• Vi har et internt informasjonsskriv til de ansatte vedrørende retningslinjer for tilvenning

OVERGANGER

NÅR BARNET BYTTER BARNEGRUPPE

Mål:

• Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de 
bytter barnegruppe

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi sender ut informasjon om tilvenningen før oppstart

• For de barna som skal over til storbarnsavdeling etter sommeren skal tilvenningen starte i mai/juni. For de 
barna som skal over midt i barnehageåret, er det tilvenning etter barnets behov

• Alle ansatte på avdelingen har ansvaret for å følge opp barnet ekstra i startfasen

• Vi tilbyr oppstartsamtale i forbindelse med tilvenningen

• Vi legger vekt på informasjonsutveksling

• Vi har et internt informasjonsskriv til de ansatte vedrørende retningslinjer for bytte av avdeling
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OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Mål:

• Vi skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra 
barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning

• De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng 
mellom barnehagen og skolen

• Vi 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

• Vi skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og 
tro på egne evner

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi følger Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

• Vi har førskolegruppe minimum en gang per uke. Det utarbeides en pedagogisk plan for førskolegruppen

• Førskolegruppen besøker skoler i barnehagens nærmiljø

• På våren inviteres foreldre og barn til førskoledager på skolene barna skal begynne på 

• Det siste året i barnehagen fokuserer vi blant annet på at barna skal bli selvstendige, ha god sosial 
kompetanse og kunne gjenkjenne navnet sitt da dette er noe av det som forventes av barna som skal 
begynne på skole

• Vi jobber kontinuerlig med at barna skal utvikle sin venneanskaffelseskompetanse

• På sommerfesten har vi en markering for skolestarterne

• Førskolegruppen har en avslutningstur for å markere slutten på barnehagen 

• I forbindelse med foreldresamtalene på våren, fylles informasjonsskjema om barnet ut og sendes til skolen, 
gitt foreldrenes samtykke
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PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON

Mål:

• Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes

• Barnehagen skal tilrettelegge for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier

• Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende

• Vi skal gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen

Våre tiltak for å oppnå dette i perioden:

• Vi dokumenterer arbeidet vårt i Mykid gjennom bilder, dagen i dag, ukeplaner o.l.

• Vi planlegger og vurderer barnehagens pedagogiske virksomhet på lederteam, pedagogisk medarbeidermøter, 
avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager og foreldremøter

• Foreldrenes tilbakemeldinger og synspunkter på barnehagens drift og innhold tas på alvor 

• Alle foreldre oppmuntres til å svare på vår årlige brukerundersøkelse. Resultatet fra brukerundersøkelsen 
legges fram på foreldremøte 

• Vi arrangerer minimum to møter i Samarbeidsutvalget hvert barnehageår 

• Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling observeres og vurderes kontinuerlig. Dette kommer 
blant annet fram på foreldresamtaler. Kartleggingsskjema benyttes når det er behov for det. 

• Vi tar tak i barnas interesser og kan sammen starte mindre eller større prosjekter

BARNEHAGEN SOM PEDAOGISK VIRKSOMHET 
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Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget består av fem representanter fra foreldrene, fem representanter fra de 
ansatte og daglig leder. Dette skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 
organ. Her drøftes ulike sider ved barnehagens drift og virksomhet, budsjett og årsplan.

Foreldrerådet
Består av alle foreldrene i Ringnes park FUS barnehage og kalles sammen til foreldremøte to 
ganger i året.   

Bydel Sagene
Bydel Sagene er tilsynsmyndighet for barnehagen. Vi har samordnet opptak med bydelen. 

Helsestasjon
Her kan vi i samarbeid med foreldre/foresatte rådføre oss om spørsmål vedrørende barnas 
helse.

PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
Bidrar etter søknad med kompetanse og veiledning av personale i barnehager der det er barn 
med spesielle behov. Dette gjøres alltid i nært samarbeid med hjemmet.

Pedagogisk fagsenter
Pedagogisk fagsenter er en veiledningstjeneste som retter seg mot barn og unge med 
spesielle hjelpebehov. Barnehagen samarbeider med Pedagogisk fagsenter i saker som gjelder 
enkeltbarn. 

Barnevernet
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til 
at barn og unge får trygge oppvekstvillkår. Barnehagen har opplysnings- og meldeplikt til 
barnevernstjenesten. 

Skoler i nærområdet
Når vi har førskolebarn som skal begynne på skolen samarbeider vi med skolen for å få til 
en så god overgang til skolen som mulig. Det utveksles informasjon om førskolebarna i nært 
samarbeid med hjemmet. Vi følger Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom 
barnehage og skole 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
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Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som 
er beskrevet i Rammeplan for barnehagen. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Man vil 
ofte ha en tverrfaglig tilnærming, og flere områder vil være representerte samtidig i både 
prosjekter og ellers i hverdagen. Vi jobber alltid ut ifra barnas egne forutsetninger og for 
å gi barn akkurat passe utfordringer, en progresjon, derfor er inndelingen (1-2 år, 3-4 år og 
skolestartere) kun en omtrentlig mal for hvordan vi jobber innenfor de ulike aldersgruppene.

PROGRESJONSPLAN FOR  
DE SYV FAGOMRÅDENE

FAGOMRÅDENE (1 – 2 ÅR) (3 – 4 ÅR) (SKOLESTARTERE)

KOMMUNIKASJON
SPRÅK 
TEKST

• Barna skal få 
mulighet til å delta i 
ulike typer samtaler 
der de får anledning 
til å fortelle, undre 
seg, reflektere og 
stille spørsmål 

• Personalet skal stille 
åpne/produktive 
spørsmål

• Personalet skal 
bruke peke- og 
billedbøker sammen 
med barna

• Vi skal benevne 
hendelser, følelser 
og behov

• Barna skal få 
kjennskap til eventyr 
og fortellinger

• Vi har bøker 
tilgjengelig for barna

• Barna oppmuntres 
til å uttrykke sine 
følelser, begrunne 
hvorfor de føler 
slik, og ta hensyn til 
andres følelser

• Barna får erfaringer 
med å uttrykke sine 
(verbalt, nonverbalt) 
behov gjennom 
ulike former for 
kommunikasjon

• Personalet leser 
bøker og eventyr og 
dramatiserer for og 
med barna

• Barna oppmuntres 
til å uttrykke sine 
følelser, begrunne 
hvorfor de føler 
slik, og ta hensyn til 
andres følelser

• Vi har bøker lett 
tilgjengelig for barna

• Barna får erfaringer 
med rim, regler og 
sanger 

• Vi har fellessamling 
en dag i uka

• Barna møter 
symboler i form av 
tall og bokstaver

• Barna oppmuntres 
til å uttrykke sine 
følelser, begrunne 
hvorfor de føler 
slik, og ta hensyn til 
andres følelser 

• Barna er med på å 
skape egne tekster 
og fortellinger

• Barna spiller ulike 
spill (både alene og 
med voksne)

• Barna skal kjenne 
igjen og skrive sitt 
eget navn

• Barna skal få 
erfaringer med tall 
og bokstaver
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FAGOMRÅDENE (1 – 2 ÅR) (3 – 4 ÅR) (SKOLESTARTERE)

KROPP 
BEVEGELSE
MAT
HELSE

• Vi skal legge til rette 
for allsidig lek både 
ute og inne

• Vi skal fokusere på 
fin- og grovmotorikk 
og legger til rette for 
at barna får oppleve 
glede og mestring

• Vi oppmuntrer barna 
til å gå selv når vi går 
på tur 

• Vi skal tilby barna 
et sunt og variert 
kosthold og samtale 
med barna om 
viktigheten av dette

• Vi skal tilrettelegge 
for at måltider og 
matlaging bidrar 
til måltidsglede, 
deltagelse, samtaler 
og fellesskapsfølelse

• Barna skal vaske 
hendene før måltidet

• Barna skal lære å 
sette grenser for 
egen kropp og 
respektere andres 
grenser

• Vi går på turer i 
skog og mark for 
å utfordre barnas 
motoriske ferdigheter

• Vi utvikler forståelse 
og respekt for egen 
og andres kropp

• Vi lar barna utfordre 
seg kroppslig og 
teste ut egne grenser, 
samt å lære respekt 
for andres grenser

• Barna får delta i 
risikofylt lek 

• Vi skal tilby barna 
et sunt og variert 
kosthold og prater 
med barna om hva 
slags mat som er bra 
for kroppen

• Barna hjelper til med 
å forberede mat, 
dekke på bordet og 
rydde

• Barna har håndvask 
før hvert måltid med 
fokus på hvorfor god 
håndhygiene er viktig

• Vi tilrettelegge for 
at barna for tid til å 
hvile

• Vi går på lengre 
turer i skog og 
mark for å utfordre 
barnas motoriske 
ferdigheter

• Barna får kunnskap 
om førstehjelp og 
sikkerhet

• Vi bruker bøker og 
nettbrett 

• i forbindelse 
med samtaler om 
matlaging og hva 
slags mat som er bra 
for kroppen

• Vi gir barna 
erfaringer med 
hvordan de skal ta 
vare på egen helse 
gjennom fokus på 
hygiene og klær etter 
vær
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FAGOMRÅDENE (1 – 2 ÅR) (3 – 4 ÅR) (SKOLESTARTERE)

KUNST
KULTUR
KREATIVITET

• Vi skal la barna 
få utforske ulike 
materialer og 
bruke sansene i 
formingsaktiviteter

• Barna skal ha rikelig 
med materiale 
og verktøy for 
skapende virksomhet 
tilgjengelig

• Gjennom musikk, 
dans og sang skal 
barna få uttrykke seg 
kroppslig og kreativt

• Vi skal lese bøker 
og la barna bli 
kjent med ulike 
fortellinger, 
også gjennom 
dramatisering

• Barna skal delta 
på ulike kulturelle 
arrangementer i 
barnehagen

• Barna skal oppleve 
glede og stolthet 
over egen kulturell 
tilhørighet og at 
kulturelt mangfold 
blir en berikelse for 
hele barnegruppen

• Barna skal få ta i 
bruk fantasien og får 
erfaringer gjennom 
skapende virksomhet

• Barna skal få 
opplevelser i naturen 
og erfaringer 
med å bruke ulike 
naturmaterialer til å 
uttrykke seg

• Barna skal få lage 
egne kunstneriske 
og estetiske uttrykk 
som er knyttet til 
temaet vi jobber med

• Musikk, drama, dans 
og forming er den 
del av hverdagen

• Barna skal ha 
tilgang til materialer 
som støtter opp 
deres estetiske 
uttrykksformer

• Vi oppmuntrer barna 
til å bruke fantasi og 
kreativ tenkning

• Barna skal bli kjent 
med ulike redskaper 
og materialer for 
å oppnå et ønsket 
resultat

• Barna skal bli kjent 
med forskjellige 
kunstneriske uttrykk 
gjennom temaarbeid 
i førskolegruppa

• Barna skal på tur 
på til kunstmuseum 
hvor de kan oppleve 
og diskutere 
forskjellige måter 
mennesker uttrykker 
seg

• Barna er med på 
å planlegge og 
gjennomføre et 
kunstnerisk uttrykk 
som fremføres på 
sommeravslutningen 
for hele barnehagen
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FAGOMRÅDENE (1 – 2 ÅR) (3 – 4 ÅR) (SKOLESTARTERE)

NATUR
MILJØ
TEKNOLOGI

• Vi skal bidra til at 
barna blir glad i 
naturen gjennom 
gode opplevelser 
med friluftsliv året 
rundt

• Barna skal få 
oppleve naturen 
som arena for lek og 
læring gjennom ulike 
naturopplevelser

• Vi skal undre oss 
sammen med barna 
om hva som skjer i 
de ulike årstidene

• Vi skal gå på turer 
i nærmiljøet og 
skogen, og legge til 
rette for at barna 
bruker sansene sine 
aktivt i møte med 
omgivelsene og 
naturen

• Barna skal bli kjent 
med kildesortering 
og hva det innebærer

• Barna skal oppleve, 
utforske og 
eksperimentere med 
naturfenomener og 
fysiske lover

• Vi skal utforske små 
og store dyr

• Barna skal få 
kunnskap om å ta 
vare på naturen

• Vi går lengre turer 
i nærmiljøet og 
skogen

• Vi fokuserer på 
årstidene og hva 
som skjer med 
naturen

• Barna skal få 
begynnende 
kunnskap om fødsel, 
vekst, aldring og død

• Barn skal få 
erfaringer og 
kunnskap om dyr 
og vekster og 
betydningen de har 
for matproduksjon

• Barna skal få 
kjennskap til digitale 
medier

• Vi utfordrer 
smakssansene våre 
ved å prøve nye 
smaker

• Barna skal få 
erfaringer med å 
bruke ulikt utstyr for 
å undersøke natur og 
småkryp

• Vi skal ha naturfag-
eksperimenter

• Barna skal få 
kjennskap til digitale 
medier

• Barna dokumenterer 
ved å bruke 
fotokamera, og kan 
sammen med en 
voksen bruke PC til å 
hente informasjon

• Vi samtaler og 
reflekterer sammen 
med barna om klima 
og miljø
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FAGOMRÅDENE (1 – 2 ÅR) (3 – 4 ÅR) (SKOLESTARTERE)

ETIKK
RELIGION
FILOSOFI

• Vi skal samtale og 
undre oss med barna 
om vennskap og om 
det som er rett og 
galt 

• Vi skal hjelpe barna 
til å forstå og sette 
ord på egne følelser 
gjennom samtale og 
undring

• Vi skal undre oss 
sammen med barna 
over hvordan den 
andre opplever 
situasjoner i samspill 
og konflikter

• Vi skal gi barna 
kjennskap til 
merkedager, høytider 
og tradisjoner i den 
kristne kulturarven 
og andre religioner 
som er representert i 
barnehagen

• Barna skal utvikle 
respekt og interesse 
for menneskers 
likheter og ulikheter

• Vi skal filosofere 
og undrer oss 
over forskjellige 
væremåter, 
levemåter, kulturer, 
religioner, følelser og 
verdier

• Barna skal få 
kjennskap til 
fortellinger, 
tradisjoner og 
verdier i ulike 
religioner

• Vi hjelper barna å 
få en forståelse for 
andre menneskers 
livsverden og 
levesett

•  Vi markerer 
høytidene til de 
religionene vi har 
representert på 
avdelingen

• Vi skaper samtale 
og refleksjon 
sammen med barna 
om respekt for 
mangfoldet og Norge 
som flerkulturelt 
samfunn

• Barna øver på å 
sette ord på egne 
opplevelser og 
følelser

• Vi skal skape rom og 
tid for opplevelser, 
undring, ettertanke 
og gode samtaler
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FAGOMRÅDENE (1 – 2 ÅR) (3 – 4 ÅR) (SKOLESTARTERE)

NÆRMILJØ
SAMFUNN

• Barna skal erfare 
at deres valg og 
handlinger påvirker 
omgivelsene

• Vi skal gå på 
turer i nærmiljøet 
og ta i bruk 
kollektivtransport

• Vi skal benytter 
oss av, og bli kjent 
med, ulike arenaer 
i nærmiljøet, som 
skogen, lekeplasser, 
bibliotek og butikk

• Vi skal markere 
Samefolkets dag, 
FN – dagen og FUS – 
dagen i barnehagen

• Vi skal lære barna 
om trafikksikkerhet

• Vi skal fremme 
likestilling 
og motvirke 
diskriminering, 
fordommer, 
stereotyper og 
rasisme

• Barna deltar på et 
kulturarrangement i 
nærmiljøet

• Barna skal få 
kjennskap til samisk 
kultur

• Vi skaper gode 
relasjoner til 
nærmiljøet ved 
å bruke skogen, 
lekeplasser, 
bibliotek, butikk og 
andre barnehager

• Vi skal ha et prosjekt 
om trafikksikkerhet

• Vi besøker ulike 
kulturelle aktører

• Vi gjør oss kjent med 
nærskolen barna skal 
begynne på

• Vi har Rusken-
aksjon hver vår, 
hvor vi rydder opp 
på uteområdet i 
barnehagen og i 
sameiet

• Førskolegruppa 
henter utstyr til 
Rusken-aksjonen på 
Oslo Rådhus
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FAGOMRÅDENE (0 – 3 ÅR) (4 – 5 ÅR) (SKOLESTARTERE)

ANTALL
FORM
ROM

• Vi skal bruke 
matematiske 
begreper aktivt i 
hverdagen

• Barna skal leke og 
eksperimentere 
med tall, mengde, 
former og telling, 
og få erfaring med 
ulike måter å utrykke 
dette på

• Barna skal få tid til å 
utforske og orientere 
seg i barnehagens 
inne- og uteområder

• Vi skal bruke 
eventyr, sanger, rim, 
regler og konkreter 
til å telle og snakke 
om begreper

• Vi skal telle sammen 
med barna i ulike 
situasjoner

• Vi skal snakke om 
samlebegreper i ulike 
situasjoner, som i lek 
og rydding

• Vi skal bygge med 
klosser, magneter, 
togbane osv.

• Vi skal se på tallene 
vi har rundt oss og 
hva de forteller oss 
(hvor mange år er 
jeg, hvilket nummer 
er det på huset mitt, 
hvilke nummer er 
det på bussen som 
kjører forbi etc.)

• Vi har fokus på 
romforståelse når vi 
er på tur

• Vi skal leke med 
geometriske former 
og figurer, blant 
annet gjennom 
puslespill

• Vi skal sette ord på 
de ulike begrepene 
som omfavner 
geometriske former 
og måleenheter

• Vi skal brett- og 
kortspill med barna

• Barna skal være med 
på kjøkkenaktiviteter 
og dekker på/rydder 
av bordet for å 
utvikle matematisk 
kompetanse

• Barna skal få 
erfaringer om mål 
som lengde, høyde, 
vekt, tyngde, volum, 
temperatur, tid og 
geometriske former 
gjennom lek 

• Barna skal få 
erfaringer med 
gram, hekto og kilo 
gjennom baking

• Vi skal ha ulike 
aktiviteter i naturen 
hvor barna får 
erfaringer med 
romforståelsen

• Vi skal leke 
regelleker med barna 
som for eksempel 
«rødt lys», fotball 
osv.
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  Fredag 28. august 2020: Planleggingsdag – barnehagen er stengt
  Mandag 31. august 2020: Planleggingsdag – barnehagen er stengt
  Onsdag 9. september 2020: Foreldremøte 
  Uke 38 og 39: Brannvernuker
  Fredag 23. oktober 2020: Vi markerer FN – dagen (24. oktober)
  Fredag 11. desember 2020: Luciamarkering i barnehagen – foreldre inviteres
  Torsdag 17. desember 2020: Nissefest for barna i barnehagen
  Mandag 4. januar 2021: Planleggingsdag – barnehagen er stengt
  Fredag 5. februar 2021: Samefolkets dag (6. februar)
  Fredag 12. mars 2021: Karneval for barna i barnehagen
  Mars 2021: Påskefrokost – foreldre inviteres
  Tirsdag 6. april 2021: Planleggingsdag – barnehagen er stengt
  Fredag 30. april 2021: FUS - dagen
  Våren 2020: Rusken-aksjon 
  Våren 2020: Foreldremøte 
  Onsdag 12. mai 2021: 17. maifeiring i barnehagen – foreldre inviteres
  Fredag 14. mai 2021: Planleggingsdag – barnehagen er stengt
  Uke 21 og 22: Brannvernuker
  Sommeren 2021: Sommerfest i barnehagen – arrangeres av SU

AKTIVITETSPLAN FOR RINGNES PARK FUS 
BARNEHAGE 2020/2021

BARNET 
FØRST!
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Ringnes ParkBarnehagenavn

Kontaktinfo:
Daglig leder

Annette Ekeberg

Tlf: 48 22 61 65 

E-post: dl.ringnespark@bhg.no

Besøksadresse:

Toftes gate 15 c

0556 Oslo 

Tlf: 21 42 01 80


