ÅRSPLAN
FOR BARNEHAGEÅRET
2016 – 2017

Amicus barnehage ligger sentralt til på Konnerud. Barnehagen ble
totaloppusset innvendig i 2015, og fikk helt ny utelekeplass i 2010.
Barnehagens visjon er:
For oss sier visjonen noe om hvordan vårt tilbud skal arte seg både daglig,
ukentlig, månedlig og årlig, både for barn, foreldre og ansatte. Den gir mening
for alle uten at man trenger å forklare noe. Visjonen er omfattende fordi det
kan dreie seg om en god start på dagen, uken, året og livet. Den er snever
fordi enhvers opplevelse av hvilken start det dreier seg om er like korrekt som
en annens.
Vi har for tiden 23 plasser for barn i alderen 0-6 år (søskengruppe). Det å ha
søskengruppe synes vi er en fin måte å drive barnehage på. De yngste barna
har alltid noen å strekke seg etter, og de som er eldre må lære å ta vare på de
som er yngre enn seg selv.
Barnehagen åpner kl. 07.00 og stenger kl. 17.00. Barnehageplassen
tilrettelegges så godt det lar seg gjøre etter familiens behov og ønsker. Vi
ønsker å ha en barnegruppe som er godt kjent med, og som er trygge på
hverandre, de voksne og området i og rundt barnehagen.
Personalet består av:
Ann-Cecilie Undrum
Jonas Knutsen
Espen Grøtterud
Piotr Kopczynski
Ellen Dahl Nakopoulou
Kjersti Mortensen
Lisbeth Berg

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
20 %

daglig leder
pedagogisk leder
barnehagelærer
fagarbeider
assistent
assistent
renholder

I tillegg til dette har vi ofte folk som er i praksis hos oss. Amicus barnehage
eies av Konnerud Menighetsråd. Amicus barnehage har utvidet kristen
formålsparagraf. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og livssyn, men
alle skal ha respekt for den kristne tro og kristendommens livssyn.
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Årsplanen skal være et grunnlagsdokument for de ansatte samtidig som det
skal være et utgangspunkt for samarbeid med de foresatte. I tilegg til
årsplanen har vi månedsplaner hvor det kommer fram hva vi skal gjøre og hva
vi har gjort. Hver dag skriver vi litt på ”Uka vår i Amicus” som blir hengt opp
på informasjonstavlen i gangen. Dette er et kort referat av hva som har skjedd
i løpet av dagen.
I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som er alle
barnehagers styringsdokument, er vi pålagt å jobbe ut fra syv fagområder:
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
Mer om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kan leses på
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagensinnhold-og-oppgaver/
Hva betyr ordet amicus?
Ordet amicus er latinsk og betyr bl.a. venn, ta vare på, vennskap, bry seg om,
gode ønsker og kamerat. Sånn ønsker vi å være og å ha det i vår barnehage!
Barns medvirkning
FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som
vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke
seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende
medvirkningen blir, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå.
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Barnegruppen 2016 - 2017
Født 2011 (6):

Kayden

Emmalinn

Kristian

William

Liam

Mina

Født 2012 (4):

Gabriel

Sebastian

Hanna

Louise

Født 2013 (6):

Theodor

Marius

Leonardo

Markus

Filip

Vetle

Født 2014 (4):

Niklas

Ingelin

Axel

Leonora

Født 2015 (3):

Hektor

Othilie

Magnus

Barnehagens dagsrutiner
07.00 Barnehagen åpner
08.00 Frokost
08.30 Dagtavle
08.45 Vi går ut
10.45 Vi går inn
11.00 Samling
11.30 Lunsj
12.30 Hvilestund
13.00 Grupper/frilek ute/inne
14.00 Ettermiddagsmat
15.00 Frilek
17.00 Barnehagen stenger
Førskolegruppe
Vi har førskolegruppe en gang i uken. Her er de som skal begynne på skolen
med, og her drives det med skoleforberedende arbeid. I denne gruppen
brukes endel tid på aktivitetshefte ”Trampoline” (se www.trampoline.no )
hvor det legges vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering
og begrepsforståelse. Videre lærer barna selvhjulpenhet på toalettet, å
vurdere hvilke klær de trenger til hvilket vær, samt det å kunne kle av og på
selv. Viktige temaer som selvkontroll, respekt for meg selv og for andre, vente
på tur og det å følge beskjeder jobbes det også med. Trafikk er også et
sentralt tema som en forberedelse til skoleveien. På våren/begynnelsen av
sommeren besøker vi alle skolene som barna skal begynne på.
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Satsningsområde: Sosial kompetanse
Vi mener at sosial kompetanse er noe av det viktigste vi kan jobbe med når
det gjelder arbeid med barn. Derfor har vi sosial kompetanse som
barnehagens satsningsområde. Å kunne mestre en sosial situasjon er en
grunnleggende ferdighet barnet skal lære. Denne kompetansen uttrykkes og
tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Vi skal sammen
med hjemmet være med å legge grunnlaget for barns sosiale kompetanse.
Gjennom hele livet gjør vi oss erfaringer og tilegner oss ferdigheter på dette
området. Barn skal lære å samarbeide og kunne hevde seg selv. For å få til
denne balansen, må barnet utvikle evnen til å ta andres perspektiv, vise
omsorg og bry seg om andre. De må lære å omgås andre på en positiv måte i
aktiviteter og lek, og tilpasse sin adferd etter den sosiale sammenhengen.
Vi bruker Steg for Steg og Være sammen, som er program for utvikling av
barns sosiale kompetanse.
På www.prososial.no står det: ”Gjennom arbeid med Steg for Steg utvikler
barn i barnehage og barneskole sosial kompetanse. Steg for Steg tar for seg
tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne.
Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial
ferdighetstrening. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å
omgås andre på en fredelig måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold.”
Være sammen har fokus på den varme og grensesettende voksne,
aggresjonsteori og barns sosiale kompetanse; samarbeid, ansvar, empati,
normer, positiv selvhevdelse og humor. Vi ønsker å styrke barnets
selvrespekt; Jeg skal være meg, men også formidle at andre har rett til å være
seg. Vi skal bry oss om andre og hjelpe når vi kan. Barnets lille handling har
stor betydning. Barnet skal lære å ta ansvar, og gi beskjed dersom noen
plages. Barnet er likeverdige med oss voksne og skal ha rett til medvirkning.
For mer informasjon, se www.vaeresammen.no

A

M

I

C

U

S

B

A

R

N

E

H

A

G

E
5

Være sammen,
Løveloven:
Kan du Løveloven?
Jeg skal være meg,
men gi plass til andre,
slik at de blir seg,
bry meg om en annen,
hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre
for barn i alle land!
Ser du en som plages?
Det er ikke bra!
Alle må stå sammen
om å si i fra!
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge
og til å være sett.
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Livsglede for eldre
Amicus er en "livsgledebarnehage" som samarbeider med stiftelsen "Livsglede
for eldre". Vår oppgave i den forbindelse er å glede beboere på Konnerud boog servicesenter. "Livsglede for Eldre" er en sosial velferdsorganisasjon som
arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Visjonen til
stiftelsen er "Livsglede for alle eldre". Ønsket er å gi liv til årene, og fremme
lysten til å leve. Ung eller gammel – samarbeid og felleskap på tvers av
generasjoner skaper merverdi for alle. Les mer om stiftelsen her:
http://www.livsgledeforeldre.no/
Observasjoner
Alle barna i barnehagen blir observert både uformelt i løpet av barnehagehverdagen og formelt gjennom bruk av forskjellige observasjonsskjema. Vi
bruker blant annet ”Alle med”. ”Alle med” dekker seks utviklingsområder:
sosio-emosjonell utvikling, lekeutvikling, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansemotorisk utvikling og språkutvikling. Vi har valgt å utføre disse observasjonene
hvert halve år: rett etter bursdag og seks måneder senere. Etter
observasjonene blir det tilbudt foreldresamtale.
For de barna som går i barnehagen når de fyller to år gjennomfører vi også en
SATS (Screening av to-åringers språk).
Andre observasjoner og tester kan også tas i barnehagen, men da først etter
samtykke fra foreldre.
Fullkost
Barnehagen står for all mat og drikke i barnehagens åpningstid. Vi serverer
frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Menyen er satt sammen med hjelp fra en
klinisk ernæringsfysiolog. Vi ønsker å være en sunn barnehage, og serverer
grøt eller korn med melk og masse tilbehør til frokost, brødmat som barna
smører selv til lunsj og grønnsaker/frukt og brødmat til ettermiddagsmat.
Minst én gang i uka serveres det varmlunsj.
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Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et
foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU).
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme
deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. I Amicus barnehage består
foreldrerådet av alle foreldrene i barnehagen. Samarbeidsutvalget (SU) skal
være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av
foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt
representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med
flere representanter enn hver av de andre gruppene. Daglig leder er referent.
Amicus’ SU består av:
Trude Gilhus Aasen (leder)
Ellen Dahl Nakopoulou
Elisabeth Martens
Ann-Cecilie Undrum
Merkedager
Barnehagens bursdag:
Solidaritetsaksjon:
Lucia:
Karneval:
Påskefrokost:
Sommerfest:

Foresattes representant
Ansattes representant
Eiers representant
Referent

2. september (1996)
mandag 24. oktober
tirsdag 13. desember
tirsdag 28. februar
fredag 7. april
torsdag 1. juni

Planleggingsdager
Barnehagen kan ha inntil fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. I
dette barnehageåret blir det følgende dager: torsdag 08.09.2016, fredag
09.09.2016, mandag 23.01.2017, fredag 28.04.2017 og fredag 26.05.2017.
Barnehagen holder disse dagene stengt for barn og foresatte.
Ferie
Barnehagen har stengt i julen (uke 52 2016) og i påsken (f.o.m. 10.04.2017
t.o.m. 17.04.2017). Barnehagen har også stengt i uke 29 og 30.
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Kontaktinformasjon
Barnehagens mobil: 484 92 629
Barnehages fasttelefon: 32 98 91 70
Daglig leders mobil: 924 09 111
Mail: undrum@drammen.kirken.no
Hjemmeside: www.amicusbarnehage.no
Adresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
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