De voksne i barnehagen er

For å kunne gi ditt barn den beste
hverdagen i barnehagen, ønsker vi et

Og ikke nok med det...

 Engasjerte

godt og tett samarbeid med

Vi er en privat barnehage som

 Kompetente

dere foreldre. Dere kjenner barnet deres
aller best.

 Har fokus på tett voksenkontakt

 Anerkjennende
 Tilstedeværende
 Omsorgsfulle
 Trygge/tillitsskapende

Årsplan 2020-2024

 Har små barnegrupper
 Er mye ute
 Har åpent hele året, bortsett fra 5
planleggingsdager pr. år.

 Varme og grensesettende – autoritative
voksne.

 Gode økonomiske rammer
 Fin beliggenhet med gode muligheter for
turer i nærmiljø
 Stabil personalgruppe
 Høy faglighet, 50% pedagogtetthet

Vi vil at det enkelte barn skal oppleve å bli

 Fin utelekeplass med mange muligheter

sett, hørt og tatt på alvor av voksne med

 Egen gymsal.

gode blikk. Vi gir rom for barns

 PBL Mentor Kidplan som kommunikasjon,

medvirkning.

informasjon og planleggingsverktøy.

Nysgjerrig på oss?
Velkommen på besøk.

- GOD BARNDOM -

Det viktigste vi kan gi barn er støtte til

sosial

utvikling. Sosial kompetanse handler om

og

respekt

erfaringer, opplevelser og

Dette vil si at barna skal



Å kunne fremme egne meninger



Utvikle et godt språk.

skapt. Med kloke, bevisste og tilstedeværende



Å ta hensyn til andre



Lære å ta og opprette kontakt.

voksne kan leken motvirke uønsket atferd som



Kunne sette ord på handling, tanker og

diskriminering og mobbing.

følelser.

Vi setter av tid og stimulerer til barns utfoldelse i
den frie leken.

Lek, glede og humor

kunnskap om seg selv og andre.



Å mestre og lære av konflikter



Kunne formidle seg selv.



Å utvikle god selvfølelse



Få språklig bevissthet og forståelse.



Gjennom lek blir vennskap og tilhørighet

«Barn lærer når de leker
Å ha tillit til seg selv og andre

Vennskap

Omsorg
Lærelyst

redskap for tenking, og som uttrykk for seg selv.

både ute og inne. Leken har egenverdi, gir barn

Positiv samhandling

Glede og humor
Opplevelser

Oppleve
mestring

språket som kommunikasjonsmiddel og som

Derfor har den en svært viktig plass i barnehagen



barns beste i fokus.

Gode minner

lek.

Å etablere vennskap og tilhørighet

lydhørhet av voksne, som alltid har

Utvikling og
kunnskap

Barndommen kjennetegnes ved

få varierte og positive erfaringer med å bruke





Barn har rett på å bli møtt med

Vi vil være voksne som arbeider for at alle barn skal

Vi er en

Være –sammen barnehage.

og leker når de lærer»

