Fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten!

Barna skal få overblikk over livet og verden. De skal lære å hevde seg selv, lære å ha
påvirkningskraft, være lure og de skal bruke hodet for å komme rundt i verden. Barn skal
våge å ta seg til rette for å få gjennomslag for det man ønsker. Det handler om de egenskapene
hos barna som det er viktig at barnehagen er med på å styrke.

Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede,
hverdagsmagi og vennegaranti.

For oss er det viktig at alle deltar i et fellesskap. Vi vil gi barna et trygt sted hvor de skal få
rom og frihet til å utfolde seg. Lek er viktigste verktøyet vi har for å jobbe mot vår visjon og
våre verdier. Barna skal ha venner, føle seg trygge og frie.

INNLEDNING

Årsplanen er laget for Baglerbyen FUS barnehage av barnehagens personale, med
utgangspunkt i det lovverket som ligger til grunn for barnehager: Lov om barnehager og
Rammeplanen.
Dokumentet legger opp føringene for barnehagens virksomhet, som et arbeidsredskap for
ansatte og et informasjonsdokument til foresatte og tilsynsmyndigheter.
Planen er godkjent av SU og eierstyret, og gjelder for barnehageåret 2017-18.

MENNESKESYN

Menneskesynet er overordnet alt samspill og alle aktiviteter i barnehagen. Vi i Baglerbyen
FUS barnehage mener at barn er gode vesener som vil seg selv og andre godt.
Vi mener at barndommen har egenverdi, og at barna må få definere sin egen barndom. Barnas
beste skal ikke skje med utgangspunkt i de voksnes beste. Barna må møtes som likeverdige
mennesker, som skal oppleve mening, livsglede og gylne øyeblikk her og nå. De er ikke først
og fremst fremtidige skoleelever og samfunnsborgere.
Vi ønsker at barn skal utvikle selvstendighet og egne meninger, og vi vil bidra til dette ved å
gi dem frihet innenfor trygge rammer. Hos oss skal barna få åpne spørsmål og valg de kan
forstå. Vi mener at dette er veien til å skape selvstendighet og tillit. I Baglerbyen skal barna få
bruke og utvikle sine egenskaper og ressurser, så lenge de ikke ødelegger for andre. Barna
skal utfordres til å klare ting selv.
Ansatte i Baglerbyen FUS Barnehage skal til enhver tid vurdere om verdiskaping finnes i
handlinger og aktiviteter uten barns deltagelse. Med det mener vi om det er meningsskapende
å utføre aktiviteter i barnehagen hvor barn ikke deltar.

VERDIER
For oss i Baglerbyen FUS Barnehage vil rammeplanens samfunnsmandat om demokrati
handle om frihet og tillitt mellom mennesker. Disse verdiene er ufravikelige for enhver som
har med denne barnehagen å gjøre. Frihet handler om å være det mennesket det er i den grad
det gagner barnet, uavhengig av andres forventninger. Tillitt handler om å skape bånd, som
tilrettelegger for at barnet utvikler ansvar for de valg det tar. Valg handler om at barn har
medvirkning og får bestemme over eget liv.

Verken tillit eller frihet vil være gjeldene dersom ikke FUS sine verdier;

Glødende, skapende og tilstedeværende, preger oss ansatte i vårt møte med barn.

En glødende voksen:
Vi er engasjerte voksne som brenner for jobben vi gjør, vi har en genuin interesse for barn og
barns lek. Vi er lekne voksne med mye humor, glede og en utpreget JA-holdning. Vi er
imøtekommende der alle skal føle seg sett og anerkjent.
En skapende voksen:
Vi skaper gylne øyeblikk sammen med barna. Vi skal være nytenkende, se muligheter
istedenfor begrensninger. Vi er rollemodeller som skal inspirere til lek og kreativitet. Vi
følger opp barnas initiativ og deler deres nysgjerrighet.
En tilstedeværende voksen:
Vi er tilstede med både kropp og sjel. Vi tar barn på alvor og befinner oss der barna til en hver
tid er - fysisk, psykisk og følelsesmessig. Vi ser hvert enkelt barn og dets behov.

MÅL

BAGLERBYEN-MÅL:



BAGLERBYEN-barn skal lære egne behov å kjenne, tydeliggjøre disse og der i
gjennom lære seg selv å kjenne.



BAGLERBYEN-barn skal få møte voksne som stiller åpne spørsmål.



BAGLERBYEN-barn skal ha leken som sin fremste kommunikasjonsarena.



BAGLERBYEN-barn skal få oppleve Gamle Oslo og Ekeberg.



BAGLERBYEN-barn skal få skape og uttrykke seg estetisk på bakgrunn av
opplevelsene nevnt over.

FUS-MÅL:


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 de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller.



FUS-barn har det gøy i barnehagen.

SATSNINGSOMRÅDER

Vi ønsker at lokalmiljøet skal være utgangspunktet for barnas kulturelle opplevelser og at
barna skal oppleve kulturelt mangfold. Dette omfatter lokalhistorien og hvordan dagens bydel
har blitt til. Med lokalmiljøet mener vi Gamle Oslo, Ekeberg, Bjørvika, og Operaen samt
ruiner, skjærgården og havnepromenaden. Vi vil at dette skal danne grunnlaget for barnas
inspirasjon og uttrykksmuligheter i barnehagen, og dermed gi dem mulighet til å uttrykke seg
selv estetisk. Derfor vil egnede turer hvor barn kan skaffe seg inntrykk og oppleve spenning
og glede være viktig for oss.
Barna skal møte voksne som stiller åpne spørsmål og som legger til rette for at de fritt får
uttrykke sine følelser, meninger og tanker. Derfor er blant annet språk, tekst og
kommunikasjon grunnleggende for utvikling av sosiale ferdigheter og barnas
danningsprosess. I vår barnehage ønsker vi at barna skal ha leken som sin fremste
kommunikasjonsarena. Dette innebærer at barna skal få utvikle språk- og
kommunikasjonsferdigheter i frilek og samspill med andre barn.
Som utgangspunkt for de to overnevnte områder må vi ta utgangspunkt i barns drømmer,
ønsker og meninger.

KVALITET OG KVALITESSIKRING
Hva er kvalitet i Baglerbyen FUS?


Personalet skal ha en ja-holdning overfor barna.



Personalet skal legge til rette for hverdagsmagi.



Personalet skal bygge og følge opp barnas forventninger.



Barna skal få valgmuligheter gjennom dagen.



Barna skal få oppleve å klare selv.



Barna skal få oppleve nære relasjoner og ha noen å leke med.

Hvordan opprettholder vi kvaliteten?
Vi skal ifølge Rammeplanen for Barnehager være en lærende organisasjon. Kvalitet er per
definisjon knyttet til innovasjon og endring. Da er det nødvendig at ansatte i Baglerbyen FUS
Barnehage stiller hverandre yrkeskritiske spørsmål ved egen og andres praksis kontinuerlig.
Dette handler om en bevissthet om hvorfor vi gjør det vi gjør.
Personalet skal gjøre vurderinger av barnets opplevelser. Denne vurderingen skjer i møte med
barnet og gjennom ulike arbeidsformer internt i barnehagen og eksternt i samarbeid med
foreldre, kommune og FUS-kjeden.
Internt:


Leder-, personal- og avdelingsmøter.



Kurs og veiledning.



Månedsbrev, månedsplan, rammeplan og årsplan.



Barnesamtaler og praksisfortellinger.



Dokumentasjon med evaluering og progresjon av planer og aktiviteter.

Eksternt:


Spørreundersøkelse fra Oslo Kommune og FUS.



Foreldremøte og foreldresamtaler.



Samarbeidsutvalget (SU).

