PLANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG EVALUERING.
Vårt verdisyn ligger til grunn ved planlegging,
dokumentasjon og evaluering. Dette er styrende
for vårt samarbeid med foreldre, barnehager, skoler
og andre instanser.
Vi dokumenterer hverdagsliv, lek og opplevelser.
Dokumentasjonen retter seg hovedsakelig mot
barnegruppa som helhet. Vi måler ikke barns
prestasjoner, men dokumenterer prosesser.
Dokumentasjon på enkeltbarn gjør vi når spesielle
hensyn krever det, og i nært samarbeid med foreldre.
Barnehagens arbeid evalueres for å kunne fornye
virksomheten og barnehagen som organisasjon.
Evalueringsarbeidet bygger på refleksjon mellom
personal og foreldre. Dette arbeidet sikrer kvalitet
i tilbudet.
Vi ønsker et gjensidig åpent og tillitsfullt samarbeid
med foreldre og andre foresatte.
SiO barnehage bruker, i tillegg til daglig samtale,
nettportalen «MyKid» som kommunikasjonsutveksling.
For mer informasjon om vedtekter og søkeprosess
henviser vi til nettsidene www.sio.no
Det er anledning til å ta kontakt med oss for å
besøke våre barnehager. Det er også en felles
besøksdag den 1. fredag i februar i våre
barnehager, kl. 12.00 til 14.00.

Velkommen til oss

VI TAR
VARE PÅ
BARNDOMMENS
MAGI!

VI ER
SiO BARNEHAGE

VI ER SiO BARNEHAGE!

BARNEHAGENS INNHOLD

SStudentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en
velferdsorganisasjon for studenter i Oslo. SiO har som
hovedoppgave å tilby studentene produkter og tjenester
som mat, helse, bolig, trening og barnehage.

SiO barnehage arbeider etter lov om barnehager og rammeplan for barnehagen. Det omhandler barnehagens verdigrunnlag og fagområdene som skal implementeres i arbeidet.

SiO Barnehage har 10 barnehager med tilbud til
ca. 540 barn i alderen 8 måneder og frem til skolealder
og vi har ca. 130 ansatte.
Dette heftet gir deg som forelder informasjon om våre
barnehager. Den enkelte barnehage utarbeider egen årsplan
hvor barnehagens egenart, innhold og mål blir presentert.

SiO BARNEHAGE ER TIL FOR DEG SOM
FORELDRE OG STUDENT.
Vi har kunnskap om studentforeldres situasjon og forplikter
oss til å gi dem et tilpasset tilbud. Slik bidrar vi til å oppfylle
SiO sin visjon; «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter»,
samt SiO sine verdier «Nær - målrettet – oppfinnsom».
Vi bryr oss om hele familien, holder høy faglig standard, og
tilpasser tilbudet til familiens behov.
Vårt mål er at foreldrene skal føle seg trygge på at barna
deres trives og har det bra i barnehagen, slik at de kan
konsentrere seg om studiene sine.
SiO barnehage arbeider aktivt for alle barns trivsel og
tilhørighet, gode utviklingsmuligheter og sunt kosthold.
Vi tilbyr varm lunsj, melk, frukt og grønt hver dag.
Vi har flere tilbud som studentforeldre har behov for;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi tar imot barn fra 8 mnd. alder
Opptak hele året
Lørdagsåpent en gang i måneden
Eksamensgaranti for de uten nettverk
Utvidet åpningstid i praksisperioder
Gratis utlån av barnehager til barnebursdag
Sommerbarnehage
Åpent i jul og påske
Vi tilbyr barnehageplass selv om du er folkeregistret
i en annen kommune enn Oslo
Barnet kan fortsette i barnehagen selv om du er ferdig
å studere
Varm lunsj inkludert i prisen
Søskenprioritering
Førskoletilbud. Inkluderer leirskoletur og vanntilvenning
i svømmehall.

FNs barnekonvensjon er særskilt fremhevet i loven. Barn er
i en særlig sårbar livsfase og er prisgitt voksne som støtter,
hjelper og veileder dem. FNs Barnekonvensjon gir uttrykk
for en erkjennelse om at barn trenger spesiell beskyttelse. Vi
jobber for et inkluderende fellesskap hvor hvert enkelt individ
er i fokus. Vi ser mangfold som en berikelse og en ressurs.
Barnehageloven gir også barna rett til medvirkning, og deres
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og
modenhet. Dette krever personal med utdanning og erfaring.
SiO barnehage har fagutdannet personale på alle avdelinger.
Vårt slagord «SiO Barnehage tar vare på barndommens magi»
innebærer at vi ser på barndom som en tid med egenverdi.
Barnas hverdag består av mange magiske stunder som er fulle
av glede og undring. Vi verner om gode øyeblikk og opplevelser.
«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og
meningsfylte opplevelser og aktiviteter.» Jfr. Barnehageloven § 2.
Lek, læring, danning og omsorg foregår i et samspill mellom
menneskene i barnehagene. Den nordiske barnehagepedagogikken er forankret i humanistisk tradisjon og bygger
i stor grad på respekt og likeverd, samt frihet og initiativ fra
barnet selv. (Leken står sentralt.)
Lek bidrar til økt kunnskap og er viktig for alle utviklingsområder. Lek gir barn overskudd, energi og glede og har en
fremtredende plass i SiO Barnehage. Sammen med «Lek», er
«Natur» og «Relasjoner i barnehagen» satsingsområder for
alle våre barnehager.

SiO BARNEHAGE BIDRAR TIL Å UTVIKLE
BARNS GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE
PÅ ALLE UTVIKLINGSOMRÅDER.
Barn er aktivt kunnskapssøkende. Barns spørsmål og interesser
bidrar til at læringsmiljøet i barnehagen er utviklende.
Læringsprosessene ligger i hverdagens aktiviteter, rutiner,
opplevelser, hendelser og samhandling; et helhetlig læringsbegrep. Gjennom samspill med voksne og andre barn utvikler
barna sine kommunikasjonsferdigheter. Dette er grunnleggende
kunnskap for læring. De tenker, undersøker og handler, og
omgivelsene responderer på deres uttrykk. Personalet møter
barns behov, undring og vitebegjær med oppmerksomhet og
anerkjennelse.
Hver barnehage utarbeider egen årsplan som konkretiserer
hele barnehage-arbeidet, og barnehagene har spesielle tilbud
til sine førskolebarn. Henviser til www.sio.no
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