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INNLEDNING  

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir 

informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.  

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. 

Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med 

tiltakene som er fastsatt i årsplanen.  

Foreldre 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.  

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i 

samarbeid med ansatte og foreldre.  

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.  

  

OM BARNEHAGEN  

BarnehagenVår Løren ble etablert i 2007 og eies av Hanne Klamerholm.  

Barnehagen har et dyktig og engasjert personale som er genuint opptatt av barna.  

Vi er opptatt av å skape trygge rammer for lek og læring og gi barna et positivt miljø for læring.  

  

KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE  

• Alle barn skal kunne norsk før skolestart.  

• Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager.  

• Alle ansatte i barnehagene skal ha gode norskferdigheter og kunnskaper om barns 

språkutvikling.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Alle pedagoger kurses om barns språkutvikling og får opplæring i bruk av TRAS.  

• Vi har bøker for barn i alle aldere.  

• Vi er voksne som er opptatt av å prate med barna.  

• Vi setter ord på det vi gjør for de yngste, og vi reflekterer og finner løsninger på 

utfordringer med de større.  

• Vi jobber ukentlig med ord og språkgrupper.  

  

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER  

• Vår visjon: Barn og voksne hånd i hånd.  

• Sammen skal vi oppleve og utforske barnehagen.  



Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Engasjerte voksne.  

• La barna medvirke i egen hverdag.  

• Være positive rollemodeller.  

  

  

MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN  

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING  

• 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.   

• Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er 

forankret i menneskerettighetene.   

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Vi har samlinger som er med på å fremme vennskap og felleskap på avdelingene.  

• Vi har aldersdelte grupper.  

• Vi markerer høytidene.  

• Vi øver på å utvikle sosial kompetanse i det daglige samspillet med de andre.  

  

BARNS MEDVIRKNING  

• Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.  

• Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  

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

virksomhet.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Materiell er tilgjengelig for barna.  

• Det fysiske miljøet gir valgmuligheter.  

• Ansatte er lydhøre overfor barnas behov, ønsker og utforskertrang, og velger aktiviteter ut 

ifra disse observasjonene.  Dette betyr også at ikke alle barna er med på alle aktivitetene.  

• Vi har som mål å utvikle temaer utfra barnas interesser.  

• Vi lærer barna å løse konflikter.  

  

  

    



SAMARBEID MED BARNAS HJEM  

• 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.   

• For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Daglig kontakt med foreldre i levering -og hentesituasjon.  

• Foreldresamtaler to ganger i året.  

• Møter med barnehagens SU.   

• Foreldremøter to ganger i året.  

• Månedsbrev og månedsplan fra avdelingene.  

• Vi arrangerer foreldresamenkomster.  

  

FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING  

•  Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Utelek i hverdagen.  

• Godt fysisk inne og utemiljø.  

• Tur i skogen.  

  

  

INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN  

• Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.  

• Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering.  

• Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.   

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Vi ser barna som individer og strekker oss mot å møte barna på det nivået de er, samtidig 

gir vi dem utfordringer tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger.  

• Vi tilstreber å støtte opp om de barna som trenger ekstra støtte i ulike situasjoner.  

• Vi har samlingsstunder tilpasset barnas alder i tillegg til fellessamlinger.   

• Vi er opptatt av at alle, både voksne og barn, blir sett og hørt.  

  



SOSIAL KOMPETANSE  

• Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt 

sted for fellesskap og vennskap.  

• Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Barna lærer å ta kontakt med hverandre på en positiv måte.  

• Barna hjelper hverandre i ulike situasjoner.  

• Barna utvikler empati og omsorg for hverandre.  

• Barna klarer å ta forskjellige roller i daglige lekesituasjoner med ulike barn.  

  

  

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE  

•  Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 

skole og eventuelt aktivitetsskole.   

Alle kommunale barnehager og skoler skal følge Oslostandard for samarbeid og sammenheng 

mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt 

foreldrenes samtykke.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

 •  Vi følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.  

  

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING  

• Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.   

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

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

fortløpende.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

• Vi vurderer arbeidsmåter, barnegruppens funksjonsnivå, avdelingenes dagligliv og 

temaarbeid hele året.  

• Planleggingsarbeidet foregår på avdelingsmøter, personalmøter, ledermøter og plandager.  

• Vi bruker bilder.   

• Vi dokumenterer med daglige samtaler med foresatte, månedsbrev, logg og 

foreldresamtaler.  

• Vi vurderer arbeidet vi gjør opp mot årsplan og Rammeplan.  

  



PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE  

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.  

• Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.   

• Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  

• Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.  

  

FAGOMRÅDENE  1-2 år  3-4 år  Skolestartere  

KOMMUNIKASJON  
SPRÅK   
TEKST  

Vi bruker enkle regler og bevegelsessanger  

Pekebøker og billedbøker  

Vi benevner og setter ord på ting, handlinger 
og følelser  

Vi hjelper barna til å gjøre seg forstått  

Vi teller og synger i samlingsstunder og i mer 

uformelle situasjoner Billedbøker med mer 

tekst  

Vi hjelper barna til å gjøre seg forstått  

Øver på å skrive navnene sine  

Leser lengre historier  

Utvikler fortellerkompetanse  

Blir kjent med bokstaver, tall og 

geometriske figurer  

Vi snakker om det å begynne på skolen  

  

KROPP   
BEVEGELSE  
HELSE OG MAT  

Går turer  

Bruker bestikk og kopper selv og øver på riktig 

grep  

Øver på å vaske hender  

Pottetrening  

  

Går på lengre turer  

Øver på å hinke, balansere, bruke pedaler på 

syklene  

Øver på å lage fart selv på huskene  

Øver på riktig grep og finmotorikk  

Øver på å være aktive ved av og påkledning  

Klatrer i trær  

Er selvstendige ved av og påkledning  

Godt innarbeidede hygieniske rutiner ved 

toalettbesøk og måltider  



KUNST  
KULTUR  
KREATIVITET  

Bli kjent med barnehagens ulike tilbud, både 

de ulike rommene og lekene  

Mer selvstendig utforskning av mulighetene i 

de ulike tilbudene i barnehagen Utforske 

fargenes muligheter  

Vi går på museum  

Musikk-kurs  

Bruker gjenbruksmateriell til prosjekter  

 

FAGOMRÅDENE  1-2 år  3-4 år  Skolestartere  

 
Maleaktiviteter i tillegg til tilgjengelige tusjer, 
fargeblyanter og ark.  

Duplo og kaplaklosser brukes på mange 
kreative måter  

Blir kjent med rytmeinstrumenter  

Introdusere ulike typer klosser som inspirerer 
til nye byggeteknikker  

Spiller sanger med rytmeinstrumenter  

Dramalek  

Blir kjent med ulike musikksjangre  

Avansert rollelek  

NATUR  
MILJØ  
TEKNOLOGI  

Sorterer og frakter gjenstander  

Blir kjent med nærmiljøet og årstidene  

Blir kjent med sansene  

Enkle fysikkeksperimenter  

  

Sorterer søppel  

Bevisstgjør barna på å rydde etter seg selv på 

tur  

Bli kjent i større del av nærmiljøet  

Enkle fysikkeksperimenter  

Sortere søppel  

Barna får større ansvar for å rydde etter seg 

selv og hjelpe andre til å rydde etter seg på 

tur  

Lærer om gjenvinning og gjenbruk  

Fysikkeksperimenter  

ETIKK  
RELIGION  
FILOSOFI  

Vi setter ord på handlinger og følelser, og de 

voksne hjelper til ved konflikter  

Stille åpne spørsmål og undre seg sammen  

Vi markerer høytider og merkedager  

Oppdage sammenhenger mellom handlinger 

og følelser  

Veilede barna til å finne egne løsninger i 

konfliktsituasjoner  

Stille åpne spørsmål og undre seg sammen  

Markere høytider og merkedager  

Bli kjent med andre kulturer  

Diskutere handlinger og følelser  

Filosofere sammen  

Finne egne løsninger i konfliktsituasjoner  

Større forståelse for hvorfor vi 

markerer høytider og merkedager Bli 

kjent med flere kulturer  



NÆRMILJØ 

SAMFUNN  

Turer i nærmiljøet  

Tur til museum  

Vi rydder etter oss på tur  

Turer i nærmiljøet og lengre turer  

Turer til museum  

Vi rydder etter oss på tur  

Vi benytter oss av turmål lengre unna  

Vi rydder etter oss på tur  

ANTALL  
FORM  
ROM  

Puslespill med knotter og\eller store brikker  

Lek med former  

Puslespill i ramme med store brikker og 

enkle spill  

Større puslespill med flere brikker og mer 

avanserte spill  

 

FAGOMRÅDENE  1-2 år  3-4 år  Skolestartere  

 Utforske avdelingene  

Teller i samlingsstunder  

Enkle hinderløyper  

Gjenkjenne former i omgivelsene   

Skattekart  

Tall og formleker  

Hinderløype  

Tegne og sette ord på former  

Bruke enkle kart  

Ordensbarn som hjelper til  

Hinderløype  



KALENDER  

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.  

DATO  INNHOLD  

30.07.18 Planleggingsdag  

07.09.18 Planleggingsdag  

19.09.18  Foreldremøte   

10.10.18 Høstfest 

17.10.18 Dugnad  

02.11.18 Planleggingsdag  

05.12.18  Julebord for barna  

13.12.18  Luciafeiring  

21.12.18 Nissefest  

27.12.18 Jul. Redusert åpningstid: 08- 16 

28.12.18 Jul. Redusert åpningstid: 08- 16 

02.01.19 Planleggingsdag  

06.02.19 Samenes nasjonaldag 

01.03.19 Karneval 

20.03.19 Foreldremøte  

12.04.19 Påskefrokost  

15.04.19 Påske. Redusert åpningstid: 8-16 

16.04.19 Påske. Redusert åpningstid: 8-16 

17.04.19 Påske. Redusert åpningstid: 8-16  

08.05.19  Dugnad  

16.05.19 17 mai feiring 

31.05.19 Planleggingsdag  

05.06.19 Sommerfest for barn med familie og overnatting i barnehagen for førskolebarna 

  

- Barnehagen er stengt alle røde dager.  

- I juli er det stengt uke 28, 29 og 30. De øvrige dagene i juli er det redusert åpningstid: 8-16.   

- Redusert åpningstid 08.00 – 16.00, virkedager jul og påske.  

  



  

    

    

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer:  Elisabeth Hagajore  

 
  

Godkjenning  av 

samarbeidsutvalget:  

Dato…………………………..  

  

…………………………………………………………………..  

Representant 1  

  

…………………………………………………………………..  

Representant 2  

  

     



OM ÅRSPLANMALEN  

  

Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. 

Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal 

utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og 

evalueringen av forrige årsplan.  

  

Styringsdokumenter:  

• Lov om barnehage  

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  

• Oslo kommunes budsjett  

• Bydelens budsjett  

• Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole  

• Barnehagens vedtekter   

• Veilederen ABC og 1,2,3   

  

Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke 

kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.   

  

www.barnehager.oslo.kommune.no | postmottak@byr.oslo.kommune.no | tlf: 02180  

  

  

  

http://www.barnehager.oslo.kommune.no/
http://www.barnehager.oslo.kommune.no/

