
Vi er Ahus-barnehagene!
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Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personalbarnehager som alle 
ligger i nær tilknytning til sykehuset på Nordbyhagen i Lørenskog.  
Alle barnehagene er avdelingsbarnehager og det er styrer på hvert hus.  
Til sammen er det plass til 336 barn og vi har over 90 ansatte. 

Ahus-barnehagene er for deg som jobber på Ahus.  
Våre åpningstider er 06.45-17.00 og vi har åpent gjennom hele sommerferien. 
Alle ansatte som har et ansettelsesforhold på sykehuset kan søke om 
plass uavhengig av hvilken kommune man bor i. Søknad om plass skjer via 
oppvekstportalen på www.lorenskog kommune.no  
 
Vi identifiserer oss med Ahus’ visjon; Menneskelig nær – faglig sterk. 

Barnehagene driftes i tråd med Lover og retningslinjer,  
og det er Lørenskog kommune som er vår tilsynsmyndighet.

Vi har tid til undring, utfordring  
og utvikling sammen med ditt barn!
Barnehagenes egen visjon er levende i hverdagen og gjenspeiler at vi har 
ansatte med god faglig og relasjonell kompetanse. Vi er sensitive og har tid 
til å undre oss sammen med barna. Barna får utfordringer tilpasset alder 
og utvikling, og de får muligheter til å utvikle seg med utgangspunkt i egne 
interesser. Barnehagene benytter prosjekt som arbeidsmetode der barna er 
medvirkende både til innhold og retning. 



3

Omsorg, raushet  
og likeverd

I Ahus-barnehagene møter vi barn 
og foreldre med utgangspunkt i våre 
tre kjerneverdier; omsorg raushet og 
likeverd. Gjennom å synliggjøre dette i 
barnegruppene ønsker vi at alle får øye  
på hverandre og en forståelse for at hver  
og en er unike og like mye verdt.

Barnet definerer til enhver tid sin opplevelse 
av kvaliteten på omsorgen. Gjennom god 
tid, varme hender og tilstedeværelse legges 
det et godt grunnlag for samspill. Ved at vi 
er nysgjerrige og lyttende, gis det enkelte 
barn god mulighet til å medvirke i sin egen 
hverdag og barndom. 

Familiene som til enhver tid er i barnehagen 
er alle unike og møtes med raushet, 
forståelse og respekt. Vårt fokus er å skape 
trygge relasjoner og bli godt kjent med alle 
familiene, slik at vi kan dele perspektiver 
med hverandre og samarbeide til barnas 
beste. Barn, foreldre og ansatte i Ahus-
barnehagene representerer et mangfold som 
gjenspeiler samfunnet vi lever i. Mangfoldet 
synliggjøres i barnehagene slik at alle skal 
oppleve identitetsbekreftelse samtidig som 
man lærer at det er mange måter å leve på. 
Det er grunnleggende viktig for oss at hver 
enkelt stemme skal bli hørt, hvert enkelt 
barn skal bli sett og tatt på alvor.
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Tid til å leke
Leken har en fremtredende plass i barnas liv i barnehagene våre.  
Leken er barnas naturlige uttrykksform, og er derfor det viktigste de foretar 
seg. Vi er opptatt av at alle barna får ta del i lekens magiske verden der alt 
er mulig, og man kan glemme tid og sted. Barnehagenes rom endres stadig 
for å gi impulser til leken. Personalet har god kunnskap om lek, barns ulike 
lekeuttrykk og om læring som skjer gjennom leken. Vi er lekende voksne som 
har stor respekt for leken, og tilbyr støtte og inspirasjon til barna.

Læring
Vi har et helhetlig syn på læring med utgangspunkt i visjonen vår.  
Barna lærer gjennom alt de gjør hele dagen, både i formelle og uformelle 
situasjoner. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker  
og med miljøet, og er nært knyttet til omsorg og lek. Det er viktig for oss at 
barna utvikler en positiv holdning til egen læreevne ved å oppleve mestring  
og tilhørighet. Vi legger til rette for barns undring og nysgjerrighet gjennom 
hele barnehagedagen.

Tilvenning og overganger 
Å starte i barnehagen er en stor begivenhet både for liten og stor.  
Vi har god kunnskap om tilknytning og tilvenning. Tilvenningstiden hos oss 
er foreldreaktiv og tilpasset det enkelte barnet. Vi ønsker at det settes av 
minst en uke til tilvenning.  Vi har kunnskap om at å bruke tid på å bli kjent 
i barnehagen gjør overgangen lettere. Vi inviterer til lekegrupper og et eget 
foreldremøte til nye foreldre, i tillegg til at vi bruker god tid på å bli kjent  
med barna når de starter opp.  
 
Mer om tilvenning finner du i brosjyren; Å være ny i Ahus-barnehagene. 
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Barn har behov for opplevelse av sammenheng og kontinuitet i overganger.  
Vi har rutiner for overgang mellom avdelinger i barnehagen og for overgangen 
mellom barnehage og skole. Når barnet skal flytte fra en avdeling til en annen 
gjennomføres det tilvenning i god tid. Personalet på den gamle og den nye 
avdelingen samarbeider slik at barnet kan oppleve overgangen som trygg.  
Det avholdes foreldremøte og foreldresamtaler i forbindelse med overgangen, 
og vi anbefaler foreldre å bruke tid sammen med barnet på den nye avdelingen.

Overgangen mellom barnehage, SFO og skole er spennende for barn 
og foreldre. Vi søker å være brobygger for barna i overgangen, og har 
valgt ut fokusområdene; God selvfølelse, Sosial kompetanse og Gode 
samarbeidserfaringer for arbeidet det siste året i barnehagen. Det er et faglig 
samarbeid mellom alle barnehagene om dette året. Du kan lese mer om dette 
i folderen; Som 5-åring i Ahus-barnehagene. Skolestarterne som går i våre 
barnehager skal begynne på mange ulike skoler. Vi forholder oss til Lørenskog 
kommunes rutine for overgang mellom barnehage, SFO og skole.  
Alle 5-åringene er med i Stjernekoret som holder konserter ved ulike 
anledninger, og alle reiser på leirskole til Vangen. 

Samarbeid mellom hjem og barnehage
Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid og god dialog med foreldrene 
som er basert på gjensidig tillit. Alle barnehagene har et foreldreråd og 
et samarbeidsutvalg. Vi inviterer til foreldremøter og har individuelle 
foreldresamtaler.
 
Barnehagene benytter MyKid som digital kommunikasjonskanal.  
Denne kommer i tillegg til den daglige kontakten som skjer i møtet  
mellom personalet og foreldrene.
 
Barna som går hos oss kommer fra flere kommuner, og ved behov samarbeider 
vi med aktuelle instanser i barnas hjemkommune.
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Barnas psykososiale barnehagemiljø
Alle barn skal trives i barnehagen.  Vi jobber kontinuerlig for et inkluderende 
fellesskap. Barnehagene har nulltoleranse mot mobbing som for eksempel 
erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek. Vi har en egen rutine som skal 
sikre at alle barn opplever det som trygt og godt å være i barnehagen. 

Etiske retningslinjer
Vi har utviklet en etisk plattform som alle ansatte forholder seg til. Den er 
veiledende og inneholder etiske situasjoner relatert til ulike sider ved å være 
en profesjonell barnehagemedarbeider. De etiske retningslinjene er styrende 
for oss i møte med både barn, foreldre og kollegaer.

Kompetanseutvikling
Personalets kompetanse et barnehagenes viktigste ressurs. Vi har ansvar for 
å skape gode dager og opplevelser sammen med barna, og møte barn og 
foreldre med en trygg faglig forankring. Vi investerer i våre medarbeideres 
kompetanse og har en langsiktig felles kompetanseplan. Det jobbes 
kontinuerlig med kompetanseutvikling i alle barnehagene.

Samfunnsengasjement
I Ahus-barnehagene er vi engasjerte ansatte som ønsker å gjøre en forskjell 
utover det som er vår kjernevirksomhet. Vårt mål er å være gode forbilder for 
barna og bidra til å skape et inkluderende samfunn. 
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Praksisplasser
Barnehagene våre er praksisbarnehager. Vi samarbeider med OsloMet og tar 
imot praksiselever fra både barnehage- og sykepleierutdanningen. Barnehage 
3 er en Universitetsbarnehage og samarbeider tett med universitetet om 
utvikling av barnehagelærerutdanningen. Vi har også praksiskandidater fra 
Flyktningetjenesten i Lørenskog, Nav og Helse Sør-Øst.

Sykehusklovnene
Barna i våre barnehager har kjennskap til klovnene gjennom tilstedeværelsen 
på sykehuset. Klovnene bidrar til livsglede og mestring for barn som av  
ulike årsaker er innlagt på sykehuset. Barnehagebarna gjennomfører  
årlig arrangementer der inntektene går uavkortet til Sykehusklovnene.
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AHUS-barnehagene – en seksjon under Divisjon Facilities Management

Ahus barna:

 
 

Vi har tid til undring, utfordring og utvikling
sammen med ditt barn!

Møter omsorgsfulle, trygge voksne som er faglig  
oppdatert og har god relasjonskompetanse 

Får oppleve magien i leken og gleden ved  
å danne gode vennskap 

Får utfordringer tilpasset sin utvikling slik  
at de opplever mestring i hverdagen 

Opplever glede, aksept, tilhørighet  
og rom til å være seg selv 

Møter voksne som gleder seg  
over utviklingen deres 

 Blir oppmuntret til å være  
nysgjerrig og undrende. 


