ÅRSPLAN

2020-2021

Forord
Osanstua barnehage er en internasjonal flerkulturell barnehage som har barn
mellom 06 år.
Vi legger hovedvekt på opplevelser, humor, vennskap og læring. Dette skal
gjennomsyre alt vi gjør og foretar oss i barnehagehverdagen.
Alle barn skal få med seg positive opplevelser av ulike slag både ute og inne.
De skal få le og ha det moro hver dag, de skal få venner og alltid ha noen å
være sammen med.
De skal lære noe nytt og oppleve mestring.
Barna skal føle at det er positivt å være i barnehagen, og minnene herfra skal
huskes med glede.
Vi vil være med på å utvikle selvstendige, fornuftige og følsomme barn som
foretar sine vurderinger innenfor trygge rammer, og som har evnen til å ta
hensyn til og vise omsorg for andre.
Dette barnehageåret starter like «rart» som vi avsluttet forrige, på grunn av
pandemien.
I årsplanen har vi ikke tatt med de endringene som er i barnehagen nå, på
grunn av Corona. Foreldrene vil bli orientert underveis når det er forandringer
i forhold til denne.

I tillegg til denne årsplanen har vi og en Virksomhetsplan 2014  2020
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PERSONALET OG BARNA i OSANSTUA BARNEHAGE 2020  2021
Vi er en aktiv barnehage i kontinuerlig utvikling og vi har derfor flere av
personalet som tar, videre og etterutdanning. Dette skal bidra til å gi barn et
best mulig engasjert, oppdatert, kvalifisert og stabilt personell. Vi har og
personal fra flere ulike land, som snakker flere språk.
DAGLIG LEDER:

Beate H. Johansen

NESTLEDER:

Veronika Ellingsen

PEDAGOGISK KONSULENT

Tove Solem

PEDAGOGISKE LEDERE:

Veronika Ellingsen
Andre Fredriksen
KarenAustbø Årsvoll
Ida Haugen

PEDAGOGER:

Marthe Horn
Boyd Hay
Dana Chioralia (3. år på barnehagelærer utd)
June Iversen (3. år på barnehagelærer utd)

SPESIALPEDAGOG:
ANNET PERSONELL:

Malene Olaussen
Ingunn E.Haugnes (kokk )
Randa Abyaya (Minoritetsspråklig assistent)

FAGARBEIDERE:

Kine K. Olsen
Stian Vasshaug
Stine Mari Hay (svangerskapspermisjon)
Linda Tannsteen (svangerskapspermisjon)
Mia Høgås
Bjørg Gjendahl

PEDAGOGISK MEDARBEIDERE

LÆRLING
VIKAR

Brith Pedersen
Tommy Hansen
Ann Edith Krane
IdaCharlotte Ostad
Thea Klaussen (1. år barnehagelærerutdanning)

RENGJØRINGSBYRÅ

RENTEX
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BARNA I BARNEHAGEÅRET 2020/2021
Osanstua barnehage er en internasjonal barnehage som
har barn i alderen 06 år. Vi har barn fra mange ulike
nasjoner, og vi prøver å gi barna et innblikk i andre lands
kultur og tradisjoner. Vi har fire baser, to på hvert hus.
Alle barna på hvert hus er stort sett sammen og har
mange rom de kan disponere. I år har vi foreløpig følgende fordeling i
barnegruppa:
ÅRSKULL
BASER
MIKKE
MINNI
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TOTALT
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2
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1
1
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2

2
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OPPSTART I BARNEHAGE
x Når barnet har fått plass hos oss, vil vi ta kontakt med foresatte og avtale oppstart.
Så sender vi ut velkomstskriv hvor det blant annet er en del informasjon om vår
barnehage og navn på primærkontakten.

x Når barnet kommer i barnehagen, er det i all hovedsak en voksen som tar imot og
følger opp barnet den første tiden. Det vil også være en voksen nr. to som også lærer
å kjenne barnet. Dette gjør at barnet til enhver tid kan være sammen med noen
kjente.

x Det er disse voksne som først og fremst forholder seg til foreldre og barn de første
dagene, i lek og andre aktiviteter.

x Disse voksne er sammen med ditt barn i løpet av barnehagedagen i lek og andre
aktiviteter.

x Det er disse voksne som også lærer seg rutinene på barnet.
x Barnet får den tid og rom det trenger for å bli trygg og knytte relasjoner til barn og
andre voksne.

x Når barnet føler trygghet, er det flere voksne som vil hjelpe barnet i
barnehagehverdagen.
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DAGSRYTME
07.00 Barnehagen
åpner.

Barna skal bestandig blir møtt i garderoben av en voksen. Barna skal føle
seg velkommen og få en trygg og god start.

08.00

Buss kommer til barnehagen

08.30 Samlingsstund I samlingsstund lærer barna å prate i en stor gruppe, ta ordet, vente på tur,
og håndvask
og lytte til andre. De får ny kunnskap om ulike tema. Lærer hygiene
09.00 Frokost

Tannpuss

Barnehagen legger stor vekt på måltidene både frokost og lunsj og har
buffet med god, sunn variert mat, frukt og grønnsaker alle dager.
Her lærer de:
o Bordskikk
o Smake på ulike typer mat
o Matkunnskaper
o Gjøre” kloke” mat valg
o Dekke på og rydde av bordet
o Ta vare på tennene og innarbeide gode vaner.

Her lærer barna nye ting,
10.00 Frilek/inne/
utelek og/eller o De får utfordringer som de skal takle og vokse på.
o De får utviklet sin kreativitet, selvstendighet, samarbeidsevne,
voksenstyrte
språkkunnskaper, sosiale og generelle kompetanse.
aktiviteter
o De får nye erfaringer og referanser som skal bidra til selvutvikling og
utvide deres sosiale kompetanse.
o De utvikler grov og finmotorikk.
10.30 Utelek

I ute tiden får barna mye grov motorisk trening som er viktig for den fysiske
utviklingen. Uteleken gir variert og allsidig aktivitet.

13.00 Formiddags
mat

På fredager og tirsdager har vi varm mat. Vi har et variert og sunt kosthold.
Alle andre dager har vi buffet med god, sunn og variert mat, og frukt eller
grønnsaker.

14.00

Frilek – barna har ulike typer lek og aktiviteter
På ettermiddagen brukes gymsalen i aldersbestemte grupper, slik at alle
har fysisk aktivitet i gymsalen hver dag.

14.45

Buss går fra barnehagen

15.30

Frukt/Grønnsaker

16.30

Barnehagen stenger
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GENERELL INFORMASJON
KLÆR
Barna er aktive og bør være lettkledd innendørs. De bør ha sklisokker, eller innesko. Vi er ute
i all slags vær. Send derfor alltid med barna varme klær, regntøy og støvler, kjeledress og lette
klær om sommeren.
Barna skal ha et sett tøy (undertøy, genser, strømpebukse, sokker, bukse og evt. en tykk
genser) liggende i kurven sin i barnehagen. Se også vår hjemmeside.
KLÆR OG SKO MÅ VÆRE FUNKSJONELLE.
Dersom barna mangler klær, vil foreldrene bli kontaktet.
ALT TØY SKAL VÆRE MERKET.
DAGLIG KONTAKT
Personalet i barnehagen legger stor vekt på daglig kontakt med foreldrene. Følg derfor barna
inn om morgenen. Foreldrene må forsikre seg om at personalet vet at barnet er kommet
eller blir hentet. Gi beskjed dersom det er andre som skal hente barnet.
Det kan være nødvendig for personalet å kontakte foreldrene i løpet av dagen.
GI BESKJED DERSOM DERE IKKE ER Å TREFFE PÅ DE OPPGITTE TELEFONNUMRENE.

SYKDOM
SMITTEFAREN er stor i en barnehage. Hold derfor barnet hjemme hvis det er så sykt at det
ikke kan være ute. Vær spesielt oppmerksom på oppkast, diaré og øyekatarr, dette smitter
fort over på andre barn og personalet. Gi straks beskjed om deres barn har fått hodelus, mark
og lignende. (Dette er meget smittsomt, og barnehagen må ta forholdsregler for å hindre
spredning). Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen vil vi kontakte foreldrene. Dersom barnet blir
akutt sykt eller utsatt for uhell, tar vi straks kontakt med lege og foreldrene varsles.
Vær oppmerksom på enhver tids gjeldene regler i forhold til pandemi.

FORELDREKASSE
Foreldrene betaler inn kr. 100, pr. måned (en del av foreldrebetalingen). Den blir brukt til
kjøring, turer, kino, teater, nissefest, karneval og overnattingsturen etc.
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BARNEHAGERUTE
Fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret og da er barnehagen stengt.
De dagene som er bestemt så langt er 4. januar. De andre planleggingsdagene ønsker vi å
bruke til felles kurs/planlegging og evaluering for hele personalgruppa. Foreldrene vil få
beskjed i god tid før.

INFORMASJONSKANALER.
Personalet er de beste informasjonskanalene vi har, men vi har også Hjemmeside og Facebook
profil som er åpen bare for foreldre og personal. Her vil det alltid ligge en del informasjon og
bilder.
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TRADISJONER I OSANSTUA BARNEHAGE
LEKEDAG:

Vi har lekedag hver fredag. Da kan barna ha med seg en leke
hjemmefra. Det må være leke uten lyd og ikke våpen. Det kan
og være en uteleke. Barnehagen tar ikke ansvar for disse
lekene

BURSDAGER:

Feires med krone og barna samles rundt bursdagsbarnet og
synger bursdagssangen. Det blir hengt opp flagg i ute ved
døren og det blir markert på barnets plass i garderoben.
Bursdagsbarnet får velge hva vi skal spise for eksempel is,
sjokoladekake, gelé eller annet.

FORELDREKAFFE:

Vi inviterer til foreldrekaffe i barnehagen 24 ganger i løpet av
året.

NATUR OG REFLEKS:

Første eller andre uke i november: Natursti og grilling

LUCIAFEST:

13. desember. Da inviteres besteforeldre/ oldeforeldre eller
andre til kaffe og kaker. Barna opptrer med bla. Lucia sangen.

NISSEFEST:

Alle kler seg i nisseklær. Vi får besøk av nissen, synger og spiser
risengrynsgrøt.
Dagen avsluttes med foreldrekaffe.

JULELUNSJ:

Vi har lunsj før jul. Da serveres rundstykker og tradisjonelt jule
pålegg. (Kjøttrull, sylteflesk, osv.)

SOLFEST:

Feirer at sola er kommet tilbake. Barna tegner eller lager sol og
vi baker solboller.

KARNEVAL:

Feires i februar. Vi kler oss ut, koser oss med pølser og brus og
har leker og konkurranser.

PÅSKELUNSJ:

Vi har lunsj siste fredag før påske.

FØRSKOLE TUR:

Hver vår har alle førskolebarna overnattingstur.
Aktiviteter og steder vi drar til er forskjellig fra år til år.

OVERNATTINGSTUR:

Denne er i midten av juni. I de siste årene har det vært veldig
populært å overnatte i barnehagen.
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RAMMEPLANEN
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens
samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn,
hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig
kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Kommunikasjon, språk og tekst.
Kropp, bevegelse, mat og helse.
Kunst, kultur og kreativitet.
Natur, miljø og teknologi.
Antall, rom og form.
Etikk, religion og filosofi.
Nærmiljø og samfunn.
Alle disse fagområdene er ivaretatt i de ulike temaene som vi jobber med i
løpet av året i barnehagen (se emneplan 20202021)
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OSANSTUA BARNEHAGE ER EN INTERNASJONAL FLERKULTURELL
BARNEHAGE
En flerkulturell barnehage: Målet er at barnehagene skal gå fra å være
barnehage med minoriteter til å være en barnehage med en flerkulturell
pedagogisk teori og praksis. Dette innebærer at ledelsen og personalet i
barnehagen må sørge for endring og utvikling som er tilpasset en flerkulturell
situasjon, gjennom kritisk refleksjon og fornyet kunnskap. Barnas språklige og
kulturelle bakgrunn må få en konsekvens for barnehagens pedagogiske
innhold, arbeidsmåter og organisering.
Det å forholde seg til språklig, kulturelt og religiøst mangfold i barnehagen kan
ses på som en ressurs og en positiv utfordring.
«Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer
møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er
felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt» (Kunnskapsdepartementet
2006a:18).

Barnehagen har i år både barn og personell fra flere ulike nasjoner, noe som er
både lærerikt og interessant. Vi har 28 minoritetsspråklige barn og fra 11 ulike
nasjoner, vi har også en del flerspråklige barn (barn med en forelder som er
norsk).
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Flere av pedagogene har tatt utdanning om tilrettelegging for
minoritetsspråklige barn i barnehagen, og hvordan barnehagen kan gi dem en
best mulig språkopplæring, og et godt tilbud.
Vi har også personell med annet språk og kultur, som selv har opplevd hvor
vanskelig dette kan være og hva det kreves for å lære alt på nytt. De vet og
hvor stor betydning et godt miljø og gode hjelpere har for språkutvikling og
annen læring. I en barnehage med en flerkulturell pedagogisk teori og praksis
ser personalet på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet blant barn,
foreldre og personale som en normaltilstand, og bidrar til at mangfold er en
naturlig del av hverdagen i barnehagen.
Alle er inkludert i barnehagens fellesskap og personalet ivaretar barnets rett til
å være annerledes i fellesskapet.
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HOVEDTEMA GJENNOM BARNEHAGEÅRET VIL VÆRE SOSIAL
KOMPETANSE OG MOTORISK UTVIKLING
SOSIAL KOMPETANSE
Osanstua barnehage har valgt sosial kompetanse som hovedmål.
Sosial kompetanse skal være noe som vi jobber med i det daglige gjennom ulike
aktiviteter og gjøremål.
Å arbeide med sosial kompetanse handler først og fremst om å ivareta og styrke
det unike og spesielle hos hvert enkelt barn, samtidig som vi fokuserer på
hvordan de individuelle sidene kan brukes på en best mulig måte i samspillet
med andre. Dette skal vi gjøre på en måte som ivaretar barnets positive selvbilde
samtidig som det tar hensyn til andre barn. Hvis vi klarer å verdsette ulikhetene
i stedet for å fremelske likheter, gir vi barna en mulighet til å mestre mangfoldet.
Vårt ønske for barna er at de skal omgås hverandre med respekt.
Mange barn tilbringer store deler av sin oppvekst hos oss, og dette gir oss et stort
ansvar. Barnehagen er et hjem i miniatyr her lever voksne og barn side om side.
Voksne som trives, sender positive bølger til barna og påvirker deres trivsel –
samtidig som barnas trivsel påvirker de voksne.
Vi vil la humor og livsglede gjennomsyre hverdagslivet i barnehagen da vi vet at
humor er en væremåte, en livsform som er et mål i seg selv. Virkelig glede er
sterkt knyttet til handlinger særlig i forhold til andre mennesker.
Det viktigste er likevel at humoren gir livsglede og overskudd.
Målet er å skape et godt og utviklende miljø, bygd på trygge gode relasjoner, der
alle opplever å lykkes i samspill med andre.
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har
en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.
Dette stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet ovenfor det
unike hos hvert enkelt barn, og det unike i situasjonen og i gruppen. Omsorg har
verdi i seg selv, er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig
en viktig forutsetning for barns utvikling og læring.
Vi vil være med på å utvikle selvstendige, fornuftige og følsomme barn som
foretar sine vurderinger innenfor trygge rammer, og som har evnen til å ta
hensyn til og vise omsorg for andre.
Når vi arbeider med barns utvikling, er det vanlig at vi setter oss mål. Vi
utarbeider mål for hvilke holdninger, kunnskaper og ferdigheter vi ønsker å
lære/gi barna.
Disse målene vil vi nå gjennom den daglige samhandlingen og de temaene vi skal
arbeide med.

Holdninger:
x Bli trygg på seg selv
x Vise omsorg og respekt for andre
x Få positive holdninger til samarbeid i vid forstand.
x Være ærlig og positiv
Kunnskaper:
x Kunnskaper om seg selv og andre
x Tilegne seg generelle kunnskaper som er vesentlige å kunne nå, og senere
i livet.
x Være positiv til det å tilegne seg ny kunnskap
Ferdigheter:
x Barna skal utvikle språk, identitet, selvstendighet, kreativitet og fantasi
x Samarbeider og knytte vennskap med andre (den sosiale utvikling).
x Styrke den motoriske utviklingen
x Være positiv til å tilegne seg nye ferdigheter

Arbeidsmåter:
x Gjennom hele barnehagehverdagen.
x Samlingsstund om morgenen.
x Bruke tema som utgangspunkt for sanger, rollespill, historier ol.
x Bruke kunst, kultur og filosofi.
x Gjennom språk, tekst og kommunikasjon.
x Bruke redskap som – STEG FOR STEG, ALLE MED, DE UTROLIGE ÅRENE, COS,
PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, ELLE MELLE, MITT VALG ol.
x Bruke fysisk aktivitet til utvikling av selvstendighet, selvfølelse og
samarbeid.
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MOTORISK UTVIKLING, FYSISK AKTIVITET OG HELSE
Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for å utvikle en
sunn kropp. Daglig lek og allsidig fysisk aktivitet er derfor svært viktig for
førskolebarn og kan ikke overvurderes i forhold til det å utvikle sunne og
naturlige vaner.
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at
barna
x Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
x Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og
utfordringer.
x Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og
motoriske følsomhet.
x Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
x Utvikle glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer og
får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og
naturen.
x Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er
forskjellige.
x Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode
vaner og sunt kosthold.
x Få grunnleggende kunnskap og gode vaner med hensyn til hvordan de selv
kan ivareta egen kropp, helse og velvære.
Mange barn tilbringer store deler av sin oppvekst hos oss, og dette gir oss et
stort ansvar.
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IBOMO
Materiellet vi har i gymsalen er utviklet i Danmark av idrettsprofessor Per Kølle.
Mange av personalet har vært på flere kurs med idrettsproffesoren, både i
København og han har vært her i barnehagen.
IBOMO står for Intelligent Body Movement
Per Kølle
”Som pædagoger arbejder I med det vigtigste i vort samfund, nemlig børnene. I
har, næst efter forældrene, den mest afgørende indflydelse på
børnenes tidlige opvækst, og I er derfor med til at bygge det fundament, der
bliver børnenes afsæt for resten af livet.”
For noen år siden hadde vi et prosjekt hvor vi målte de motoriske ferdighetene
til alle barna på 345 år.
I prosjektperioden som gikk over 3 år så vi at de fleste barna har hatt en fin
utvikling.
Vi har og hatt er nært samarbeid i flere år med barnefysioterapaut i kommunen
Sissel Ørnes.
Vi har pedagoger som har spesialisering i «Natur, helse og bevegelse» og
«Friluftsliv»
Vi har jobbet lenge med og mye fokus fysisk aktivitet og helse, så kompetansen
og kunskapen hos personalet på dette området er høyt. Derfor har vi i de siste
årene kjøpt en mye nytt utstyr som vi vet er viktig for barnas fysiske utvikling.
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GRILLHYTTA
Grillhytta er mye brukt, vi har fått ekstra areal. I noe dårlig vær kan grupper
som har vært på tur spise lunsj der.
De enkelte gruppene kan ha aktiviteter der ute. Matgruppa vil også bruke den
for å tilberede mat.
MAT ER GØY
Osanstua Barnehage ønsker at barna skal få et
sunt og naturlig forhold til mat, samt å lære seg å
smake på nye matretter og nye smaker. Barna skal
også få oppleve gleden ved å være med å lage
mat.
4 og 5 åringene er delt inn i 4 grupper, der de en
dag i uka har gruppe rundt tema mat.
Tingene vi vil gjøre vil være både praksis og teori
rundt mat:
ønsker å ha stort fokus på grønnsaker og fisk
plante i kjøkkenhagen og lage mat av egen
produserte grønnsaker
hva kan vi finne i naturen, plukke bær, granskudd, løvetann osv.
noen ganger lager vi fullt måltid og andre ganger bare en smak
smaksverksted: surt, søtt, bittert, salt. Form og farge
Sunt og usunt
Gjennom året har er det mange mattradisjoner og råvaresesonger, dette noe
vi vil følge på MAT ER GØY gruppene.
Små og store er glad for at vi har kokk.
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BUFFET
I den travle hverdagen ønsker Osanstua Barnehage og gi barna en positiv og
gode opplevelse rundt det med å spise mat, samt gi barna mulighet til å variere
sine matvalg. Vi har i Osanstua Barnehage buffet til frokost og lunsj med
variasjon i utvalget, både kjøtt, fisk, ost, grønnsaker og frukt. Det er også
havregrøt og havregryn på buffeten. Samt forskjellige typer grove knekkebrød
og hjemmebakt grovt brød eller rundstykker. Hver tirsdag er det lett varmmat
og hver fredag er det middag. Ved buffeten
er det en buffetvakt som hjelper de barna
som trenger hjelp til å forsyne seg, samt
veileder barna til å velge og varierer
matvalgene sine. Buffetvakten veileder også
barna på hvor mye de skal forsyne seg med.
Vi opplever en fin ro både rundt buffeten og
rundt bordene, og ser at barna varierer
matvalgene sine mer enn før og mange
barna har fått økt matlyst.

SPRÅK OG SPRÅKSTIMULERING.
Språk og språkstimulering er vesentlig for oss å
jobbe med i hverdagen.
I rammeplanen for barnehager fastslår man at
barnehagene skal jobbe aktivt med barns
språkutvikling. Dette stiller krav til personalet
som må vite hva god språkstimulering er i
forhold til det mangfold av barn de møter i
barnehagen.
De yngste barna er helt avhengige av samspill
med voksne som forstår barna sine forsøk på å
kommunisere både gjennom kroppsspråk,
gester, mimikk og muntlig språk. Barnehagen
skal jobbe for at tospråklige barn får en positiv
tospråklig utvikling og kjenne ansvar både for
førstespråket (morsmålet) og andre språket
(norsk).
I førskolealderen utforsker barn skriftspråket, og barnehagen skal gi alle barn
inspirerende erfaringer med bokstaver og skriving. Fag og kultur formidling
spiller en viktig rolle for språkutvikling.
Mange og gode erfaringer med fortellinger, høytlesing, sang, rim og regler er
meget gunstig for språkutviklingen.
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Barn lærer gjennom lek, hverdagssituasjoner og i voksenstyrte aktiviteter. For
språkutviklingen innebærer dette at alle barn skal oppleve kvalitet i det daglige
samspillet med voksne og barn. De skal oppleve at andre lytter til det de har å
si og barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer
med bruk av språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og
som utrykk for egne tanker og følelser. Alle barn skal få et rikt og variert
språkmiljø i barnehagen.
En god barnehage har positive holdninger til språklig og kulturelt mangfold.
I dag er de fleste norske barnehager flerkulturelle, da de tar hensyn til at barn
har ulike førstespråk og ulik kulturell bakgrunn. Dersom barnehagen fungerer
godt, vil barn få et naturlig og positivt forhold til kulturelt mangfold, og dette er
en viktig ressurs både for enkeltmenneske og samfunnet som helhet.
I Osanstua barnehagen har vi både barn og personal fra ulike land og kulturer,
og vi jobber med ulike språk. Vi har ansatte som
snakker arabisk, somalisk, rumensk, engelsk og
norsk. Disse bruker sine ulike språk i møte med og i
samtaler med barn og foreldre med ulike språk og
kulturer. Personalet er spesielt godt kurset i
forhold til språk og språkstimulering og har god
kunnskap om det å være tospråklig og hvordan
lære flere språk samtidig.
Vi har mye ekstra språktrening og språkstimulering
i form av spesiell jobbing med språk i små grupper. De voksne er flinke til å
snakke mye og benevne ting hele tiden, men de er også gode til å lytte og
lese/se barnas kroppsspråk, gester og mimikk.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
I barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å
tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barnehage
har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og
praksis for mer bærekraftige samfunn. Barnehagen tar
ansvar for å bruke materielle og økonomiske ressurser, og
å lære barna og ta hensyn til fremtidige generasjoner.
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Det handler om å tenke lokalt, nasjonalt og
globalt, og barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
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MOBBING I BARNEHAGEN
Det er i den senere tid satt stort fokus på forebygging og
tiltak mot mobbing i barnehagen.
Osanstua barnehage har nulltoleranse for mobbing og vi
har prosedyrer og handlingsplan når det gjelder dette
temaet.
Vi jobber daglig med barna slik at vi kan sørge for en god
sosial utvikling, unngå mobbing og sørge for at alle skal ha
en venn/venner i barnehagen. Barnehagen gjør jevnlige
undersøkelser, observasjoner for å sjekke dette.

Dette ønsker vi for barna i barnehagen.
x At vi har et miljø der alle blir møtt med varme, anerkjennelse og
oppmuntring, slik at en opplever seg selv som verdifull.
x At vi har et miljø der alle respekterer hverandre for den man er.
x Alle barn skal ha skal ha venner og noen å leke med. Alle barn skal ha minst 1
venn.
x Alle skal oppleve glede og trygghet i barnehagen.
x At vi har et oppvekstmiljø som styrker barnas selvfølelse – og som gjør dem
godt rustet til å møte verden utenfor.
x Personalet skal være bevisste på sitt ansvar om å forebygge og sette inn tiltak
mot mobbing i barnehagen. En felles grunnholdning om at alle i prinsippet vil
hverandre vel, kan være et godt utgangspunkt.

2121

EMNEPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2020– 2021
MOTORISK UTVIKLING, FYSISK AKTIVITET OG HELSE
Å ta vare på barnas helse er først og fremst en oppgave for de voksne.
Men allerede i førskolealderen kan barn utvikle en grunnleggende
forståelse for hvordan de kan bidra til sin egen helse for eksempel
gjennom å spise sunn mat, pusse tennene, holde kroppen ren og varm,
vaske hendene og være i fysisk aktivitet.
Hovedmålet:
x Barnehagen skal bidra til at barnet får gode vaner når det gjelder
A fysisk aktivitet, kost, hygiene, hvile og utelek.

L
L Holdningsmål:
E x Skape positive holdninger til egen kropp og helse.

x Skape positive holdninger til fysisk aktivitet ute og inne.
B x Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er
A forskjellige.

R
N Ferdighetsmål:
A x Lære noe om hvordan en kan ha et godt kosthold, god hygiene og fysisk
aktivitet.
Kunnskapsmål:
x Få kunnskaper om hva en selv kan gjøre for å bidra til at en få” sunn”
kropp og en god helse.
Arbeidsmåter:
x Vi besøker eller får besøk av helsesøster, fysioterapeut, tannlege og
lignende.
x Prate om klær, mat, trening, venner og familie. Bruke alle naturlige
situasjoner til å prate med barna om dette.
x Gjennom aktiv støtte og veiledning lærer barna å ta del i og ivareta
egen helse og velvære.
Haigruppa vil få tilbud om mindfullnes/yoga. Der vil barna enkle
pusteteknikker og avspenning. Formålet er at barna skal lære å ha fokus,
roe ned og bruke kroppen fysisk. De vil å kunne utvikle motorikk, balanse
og stabilitet.

LEK, LÆRING OG FYSISK FOSTRING
Lek og bevegelsesglede kan øke fellesskapsfølelsen og styrke samholdet,
samtidig som det utvikler kroppen.
Fysisk fostring er viktig for helse, velvære og motorisk utvikling
Hovedmål:
x Utvikle barnas motorikk, rytmesans og deres interesse for bevegelsesleker
og nye bevegelsesmønster. Oppøve koordinasjon, balanse, hurtighet,
styrke og spenst (kroppsbeherskelse)
Holdningsmål:

A x Skape positive holdninger til ulike typer leker, fysisk aktivitet og samarbeid.
L x Etablere grunnlag for positiv tenkning i forhold til grov og finmotorisk
L
trening.
E
B
A
R
N
A

Kunnskapsmål:
x Få ny kunnskap og nye erfaringer i forhold til voksenstyrte leker og ulike
måter å bevege seg på.
x Bli flinkere/ tørre å bruke bevegelse og dans sammen med andre.
x Kunnskap om kropp og
kroppsbeherskelse
Ferdighetsmål:
x Utvikle og stimulere grov – og
finmotorikk og kroppsbeherskelse
x Oppøve konsentrasjon
x Styrke selvtilliten
Se og målene under forrige emnet” kropp,
bevegelse og helse”
Arbeidsmåter:
x Gym
x Turer
x Utendørs klatrevegg
x Naturen og nærmiljøet rundt barnehagen
x Ballbingen
x Naturlekeplassen.
x Gymsalen med IBOMO`S produkter for fysisk aktivitet.
En motorisk sikker kropp er viktig for alle aktivitetsformer i hele livet.
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MANGFOLD OG MESTRING
Hovedmålet:
x Gjennom ulike hverdagsaktiviteter, temaer og informasjon skal vi
lære om de ulike språk og kulturer vi har i egen barnehage.
Holdningsmål:
x Skape positive holdninger til andre land og kulturer
x Respekt og toleranse.

A
L
L
E
B
A
R
N
A

Kunnskapsmål:
x Få mer kunnskap om andre land og nasjoner.
Ferdighetsmål:
x Ha kjennskap til ulike land og kulturer
x Lærer ulike språk (f.eks. telle, si enkle ord ol.)
Arbeidsmåter
x Markering av de ulike nasjonaldager som er representert i barne – og
personalgruppen.
x I tillegg til å feire nasjonaldag vil vi jobbe med det aktuelle landet.
Språk, kultur og lignende.
x For å klare å gjennomføre dette på en best mulig måte, trenger vi
hjelp fra foreldre, personal og barn. Vi trenger historier, religion,
etikk, mat og generell informasjon fra/om de ulike land og deres
kultur.
x Bruke ulike formingsaktiviteter.
x Lese eventyr fra ulike land
x Lære enkelte ord.
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Tyskland
Romania
Sudan
Samefolket
Syria
Polen
Norge
Eritrea
Etiopia
Sverige
Kongo
Somalia

3.
1.
1.
6.
17.
3.
17.
24.
28.
6.
30.
1.

Oktober
Desember
Januar
Februar
April
Mai
Mai
Mai
Mai
Juni
Juni
Juli

Dette er et gammelt bilde, men det viser de
flotte nasjonaldraktene til somaliske barn.
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SANGSTUND
Hovedmål:
x Barnehagen skal bidra til at tradisjoner og barnekultur blir videreført,
utvikle rytme og bevegelse, styrke den sosiale kompetansen,
selvfølelse og språkkunnskaper.

1
Å
R
I
N
G
E
N
E

Holdningsmål:
x Få positive holdninger til barnekultur og interesse for sang
x Få positive holdninger til samhandling med andre
Kunnskapsmål
x Tradisjonsoverføring
x Lære barna gamle og nye barnesanger
x Utvide barnas generelle kunnskaper
x Språktrening / språkstimulering
Ferdighetsmål:
x Utvikle og stimulere språket, språkforståelse, oppøve konsentrasjon,
lyttetrening og heve generell kompetanse.
x Lære seg nye sanger.
x Utvikle fantasi og kreativitet.
x Utvikle grov/fin motorikk og kroppsbeherskelse.
x Utvikle sosial kompetanse
x Utvikle evne til å motta sanseinntrykk
x Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med andre barn
og voksne.
Arbeidsmåter:
x Bevegelsesanger
x Lære gamle og nye sanger
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SANG/ SANGLEKER OG LESESTUND
Hovedmål:
x Barnehagen skal bidra til at tradisjoner og barnekultur blir videreført,
utvikle rytme og bevegelse, styrke den sosiale kompetansen,
selvfølelse og språkkunnskaper.

2
Å
R
I
N
G
E
N
E

Holdningsmål:
x Få positive holdninger til barnekultur og interesse for sang og
sangleker
x Få positive holdninger til samhandling med andre
x Få positive leseopplevelser

Kunnskapsmål
x Tradisjonsoverføring
x Lære barna gamle og nye barnesanger / sangleker
x Utvide barnas generelle kunnskaper
x Språktrening / språkstimulering
x Interesse for bøker.

Ferdighetsmål:
x Utvikle og stimulere språket, språkforståelse, oppøve konsentrasjon,
lyttetrening og heve generell kompetanse.
x Lære seg nye sanger og sangleker.
x Utvikle tone og rytmesans
x Utvikle fantasi og kreativitet.
x Utvikle grov/fin motorikk og kroppsbeherskelse.
x Utvikle sosial kompetanse
x Utvikle evne til å motta sanseinntrykk
x Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med andre barn
og voksne.
Arbeidsmåter:
x Bevegelsesanger
x Rytmeinstrumenter
x Lære gamle og nye sang / sangleker
x Sangleker ute og inne
x Lytte til ulike typer musikk
x Bruke gitar
x Bruke ulike bøker med forskjellige tema
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NØD SENTRALER
Hovedmålet:
x Barna skal få kjennskap til de 3 ulike nød sentralene vi har.

A
L
L
E
B
A
R
N
A

Holdningsmål:
x Barna skal få positive holdninger til de ulike yrkene/instansene
x Barna skal få respekt for åpen ild og for ting som er brannfarlige.
x Unngå lek med fyrstikker/lighter.
x Viktigheten av å bruke refleks, sykkelhjelm og bilbelter.
x Øke bevisstheten om førstehjelp, fokusere på medmenneskelighet og
hjelpervilje.
Kunnskapsmål:
x Barna skal få kunnskap om brann, brannvern, politi og ambulanse.
x Lære seg nødnumrene.
Ferdighetsmål:
x Barna skal få et innblikk i hva de kan gjøre og hvordan de skal forholde
seg i ulike nødsituasjoner.
x Hvis uhellet er ute, vise omsorg og hente hjelp
Arbeidsmåter:
x Undervisningsopplegg med lysbilder og tekst fra Norsk
Brannvernforening.
x Brannøvelse i barnehagen.
x Undervisningsopplegg fra
Norges Røde Kors, med
dukken Henry.
x Besøk av ambulansen
x Bamsesykehus
x Besøk på politistasjonen.
x Besøk av politiet i barnehagen.
x Formingsaktiviteter.
x Utdeling av diplomer

Opplegget vil være litt forskjellig for de ulike aldersgruppene.
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JULEAKTIVITETER
Hovedmålet:
x Tradisjonsoverføring.
x Lære barna hvorfor vi feirer jul.
x Lære barna juleforberedelser.
x Skape positiv forventning

A
L Holdningsmål:
L x Barna skal få positive holdninger
til det å holde jule og advents
E
tradisjoner i hevd.

B
A
R
N
A

Kunnskapsmål:
x Barna skal få kunnskaper om noen av våre juleforberedelser.
x Lære barna om hvorfor vi feirer jul
x Lære julesanger
Ferdighetsmål:
x Barna skal få ferdigheter i å bake julekaker, synge julesanger og ulike
formingsaktiviteter.
Arbeidsmåter:
x Kirkebesøk / juleevangeliet
x Før– juls lunsj
x Synge julesanger og lese
julefortellinger
x Luciafest og kaffe til
besteforeldrene
x Nissefest og foreldrekaffe.
x Julekalender
x Baking
x Formingsaktiviteter
x Tenne adventslys
x Lage julegaver
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LOFOTFISKE
Hovedmålet:
x Det viktigste med temaet er å gi barna mange gode opplevelser,
samtidig som de lærer noe om fiske, nærmiljø og vår kulturarv.
Opplevelsene og aktivitetene vil variere ut fra alder.
For at opplegget skal bli vellykket er vi avhengig av været, tilgang
til båt, og at vi får besøke ulike steder.

Holdningsmål:
1 x Barna skal få positive holdninger til
nærmiljøet vårt


2
Å
R
I
N
G
E
N
E

Kunnskapsmål:
x Få kunnskaper om fisk.
Ferdighetsmål:
x Gjenkjenne en fisk.
Arbeidsmåter:
x Besøk på akvariet
x Bruk av sanger, sangleker og bøker

Holdningsmål:
x Barna skal få positive
holdninger til lokal historien,
3
til nærmiljøet vårt og
utnyttelse av naturressurser.

Å
R
I
N
G
E
N
E

Kunnskapsmål:
x Få kunnskaper om fisk.
Ferdighetsmål:
x Gjenkjenne et par fiskeslag.
Arbeidsmåter:
x Besøk på akvariet
x Besøke fiskebruk
x Bruk av sanger og bøker som
handler om fisk og fiske.
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4
Å
R
I
N
G
E
N
E

Holdningsmål:
Holdningsmål:
x Barna skal få positive holdninger til
x Barna skal få positive
lokal historien, til nærmiljøet vårt og
holdninger til lokal historien,
utnyttelse av naturressurser.
til nærmiljøet vårt og
Kunnskapsmål:
utnyttelse av naturressurser.
Kunnskapsmål:
x Få kunnskaper om fisk,
5
fiskeredskaper og videreforedling.
x Få kunnskaper om fisk,
Ferdighetsmål:
fiskeredskaper og
Å videreforedling.
x Lære å gjenkjenne et par ulike
fiskeslag og et par fiskeredskaper.
R Ferdighetsmål:
I x Lære å gjenkjenne noen
Arbeidsmåter:
N ulike fiskeslag. Lære å
gjenkjenne og bruke
x Besøk på akvariet.
G fiskeredskaper.
x Besøk på fiskebruk
E
x Får innblikk i videreforedling av fisk
N Arbeidsmåter:
x Bruk av sanger og bøker som
E x Besøk på akvariet og
handler om fisk og fiske.
Lofotmuseet
x Besøke fiskebruk
x Være med på
videreforedling av fisk
x Bruk av sanger og bøker som
handler om fiske og fiske.
x På tur med båt hvis praktisk
mulig.
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PLAN OVER AKTIVITETER SOM FOREGÅR HVER UKE
Når vi ikke jobber med ulike emner/prosjekter.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Uteaktiviteter og
fysisk aktivitet

Lesestunder for
ulike aldersgrupper

Fysisk aktivitet
Møte dag for
personalet

Førskolegruppe

Tur med
førskolegruppa

Språkstimulering
4 åringer

Musikk/aktivitet
12 åringer

Fysisk aktivitet
Språkstimulering/
morsmålstrening

Språkstimulering 3
åringene

Fysisk aktivitet
Språkstimulering/
morsmålstrening

Torsdag

Fredag

Førskolegruppe

Lekedag. (foreløpig
ikke aktuelt p.g.a
corona)

Språkstimulering
4 åringer
Turdag
med større eller
mindre grupper

Barna velger
mellom ulike
aktiviteter de
ønsker å delta på.

Fysisk aktivitet
Språkstimulering/
morsmålstrening

Tur med større
eller mindre
grupper
Fysisk aktivitet

I enkelte perioder kan vi avvike fra planen (for eksempel juleforberedelsene el.).

Språkstimulering 3åringene
3åringene vil ha språkstimulering som mål,
gjennom bla. Drama, sangstund, lesestund,
språklek, formingsaktiviteter og turer.
Språkstimulering 4åringene
Formålet med 4årsgruppen er
begrepsforståelse og begrepsutvikling. Vi vil og
trene på å skrive navnet og øve opp et godt
blyantgrep. Vi vil bruke mye språkstimulerende materiell blant annet fra
språksprell, språkløypa og språklek.
Førskolegruppe
Formålet med førskolegruppen er først og fremst å øke barnas språkforståelse,
skriftspråkstimulering og matematikk kunnskaper.
Tre ganger pr. uke, to med teoretisk innhold og en tur dag. Dette gjelder når vi
ikke jobber emner/prosjekter.
Dette er en grovplan over det vi vil arbeide med dette barnehageåret. I tillegg
vil det bli laget ukeplaner/månedsplaner.
Vi ønsker ikke å si et eksakt tidspunkt for når og hvor lenge vi vil arbeide med
de forskjellige emnene  det vil hemme spontanitet i hverdagen.
Vi legger vekt på at barna skal få varierte og positive erfaringer med ulike
opplevelser og aktiviteter.
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BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS.
I det samfunnet vi i dag lever er de digitale verktøy en viktig del av hverdagen
for både barn og voksne. Når vi sier digitale verktøy mener vi PC, mobiltelefon,
smarttelefon, nettbrett, digitale kameraer, webkameraer, skanner, Smartbord
og smarttable osv. Vi lever i en verden hvor de digitale verktøy er en del av det
vi omgir oss med, og ut fra det perspektivet tar vi det digitale inn i vår
barnehage. Rammeplanen sier at barna skal oppleve digitale verktøy som en
kilde til lek, kommunikasjon og kunnskap. I tillegg sier barnehageloven at vi skal
gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
Hos oss er ikke digitale verktøy et mål i seg selv, men et redskap innenfor alle
fagområdene. Vi jobber prosjektbasert, og velger verktøy ut fra hva vi skal
gjøre. Å ha en allsidig bruk som utvikler barnas kreativitet, kunnskaper, språk
og samarbeidsevner er mål hos oss med det digitale arbeidet.
Å bruke digitale verktøy som PC, nettbrett eller SMART – table er ikke det
samme som å sitte alene. I barnehagen er det alltid mange rundt de digitale
verktøy når de er i bruk. De voksne undrer seg og utforsker sammen med
barna. Det er en arena for samarbeid, sosial kompetanse og å lære av
hverandre. Her dannes nye vennskap, og de er sammen på tvers av alder. Å
bruke digitale verktøy er noe sosialt hvor det foregår masse læring. Det krever
konsentrasjon, koordinasjon og evne til å løse oppgaver. For mange er det et
sted for veldig god mestring, og hvor de får en positiv tilbakemelding som gjør
at de igjen mestrer på andre områder.
Vår satsing på digitale verktøy, har vi hatt stort fokus på etikk, skikk og bruk. Vi
har et bevisst forhold til de bildene vi tar i barnehagen, og hvordan vi benytter
dem. Ville jeg ha syns det var gøy å få se et bilde av meg selv på veggen eller på
skjerm når jeg var skitten rundt munnen?
Vi har flyttet fokuset fra å ta portrettbilder av ungene, til å ta bilder av
prosesser som viser hva vi jobber med i barnehagen. Dette for å synliggjøre hva
barna opplever og lærer i hverdagen.
Barnehagen har egen hjemmeside og Facebook side. Det krever at vi har et
bevisst forhold til hva som legges ut av bilder, film og tekst.
Barna får ikke lov å gå på internett alene, og den voksne som sitter sammen
med ungen har ansvar for å ha et kritisk blikk på hva som dukker opp av
reklame og lignende.
Vi ønsker å bidra til at også foreldrene får et bevisst forhold til bruk av spill,
internett og sosiale medier. Vi har derfor lagt ut to linker som gir retningslinjer
for nettbruk;
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Har du barn på sosiale medier? Dette trenger du å vite  hefte fra Medietilsynet
Link til heftet " I beste mening om bilder av barn på nett
http://www.datatilsynet.no/templates/form____2486.aspx
Noe om hvilket verktøy vi i dag har, bla kamera laptop, stasjonær maskin,
kopimaskin, projektor ol
https://www.udir.no/laringogtrivsel/rammeplan/arbeidsmater/digital
praksis/
”Når personalet inntar en mer undersøkende holdning og et skapende
perspektiv på digitale verktøy kan barna få nye opplevelser og erfaringer.
Personalet er med på å forme barnas holdninger til digitale verktøy.”
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Ifølge rammeplanen er vi pålagt et samarbeid med skolen, men det har
gjennom årene vist seg å være noe vanskelig å få til et godt samarbeid.
Kunnskapsdepartementet har kommet med en veileder i forhold til” samarbeid
og sammenheng mellom barnehage og skole”, og vi håper derfor at det skal bli
bedre.
Veilederen anbefaler at:
x Målet må være å skape forbindelseslinjer mellom de to institusjonene
slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye det
møter.
x Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag
x Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og
skole.
x Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og
har muligheter for aktiv medvirkning i denne.
x Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for
forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging.
x God sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i
overgangsprosessen og bidra til opplæringen tilpasses enkelt barnet
allerede fra første skoledag.
x Informasjonen fra barnehagen må ha fokus på hva barnet kan mestre, og
hva det kan trenge særskilt støtte til.
x Både barnehagen og skolen har ansvaret for en god overgang.
x Å stimulere lysten til å lære bør være et felles mål.
(Se også rammeplanen side 33)
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
Planleggingen vår baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt
og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og
på samtaler med barna og foreldrene.
Når det gjelder planlegging bruker vi rammeplanen, virksomhetsplanen,
årsplanen, periodeplaner og detaljplaner for å vise foreldre og andre hva og
hvordan vi planlegger. Det blir innimellom utfordrende å forholde seg til alle
planverkene, for barna skal også få være med på å finne aktiviteter og andre
ting de ønsker å bruke dagene til. Dette kan være medvirkende faktorer som
gjør at vi ikke alltid følger planene.
For å dokumentere hva vi holder på med og formidle også
hva hvert enkelt barn har vært med på bruker vi en del
fotografier, tegninger, produkter og skriftlig
dokumentasjon. Hvert barn har en perm hvor tegninger og
annet arbeid, bilder fra aktiviteter, sammendrag fra turer,
viktige og morsomme hendelser og «gullkorn» fra
barnemunn blir satt inn. Dagsrapporter vil hver dag bli
lagt ut på Facebook. I forbindelse med pandemien har vi
vært nødt til å gjøre dette på slutten av hver uke.
Hjemmesiden inneholder også informasjon og
dokumentasjon på det vi gjør.
Førskolebarna har hver sine permer som viser barnas utvikling på området, hva
de har gjort i førskolegruppa og når de har gjort det. Det samme gjelder 4
åringene i språkstimuleringsgruppa.
Dette i tillegg til foreldresamtaler kan hjelpe foreldrene til å se barnas utvikling
og hva de holder på med i barnehagen.
Til vurdering og evaluering bruker vi ulike hjelpemidler og strategier, som
foreldresamtaler, foreldremøter, spørreundersøkelser, evalueringsskjema og
lignende, slik at foreldrene kan ha mulighet til å vurdere og evaluere. Det er
uhyre viktig for oss å få tilbakemeldinger på det vi gjør. Barna er med på
muntlige evalueringer (som de voksne skriftlig gjør) etter turer og aktiviteter.
Personalet evaluerer og vurderer kontinuerlig hverdagen i barnehagen og de
aktiviteter vi gjør både skriftlig og muntlig.
Barnehagen skal delta på ulike aktiviteter og prøve å markere oss i
lokalsamfunnet.
Barnehagen samarbeider med videregående skoler og høgskoler slik at vi har
elever og studenter som har praksis i barnehagen. Ofte har disse med seg
praktiske oppgaver som de gjennomfører i barnehagen.
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Når vi er omsorgsgivere for den oppvoksende generasjon, er det viktig at vi er
våkne og til stede i alt som skjer.
Se også i virksomhetsplanen 20142020 om planlegging, evaluering og
vurdering.
TAUSHETSPLIKT
Alt personell er pålagt taushetsplikt i forhold til alt som har med barnehagen,
barna og foreldrene å gjøre.

Osanstua Barnehage
Ørnveien 37
8300 Svolvær
Telefon: 76 07 21 92

Se også vår Facebook og nettside.

Web: www.osanstuabarnehage.no
Mail: mailto:pedagog@osanstuabarnehage.no
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