Kontaktinformasjon

Kvalitetsbrosjyre Barnehagetjenesten

Berger barnehage
Tyriveien 2
3075 Berger
Ebbestad barnehage
Markveien 34
3060 Svelvik
Støa barnehage
Svelvikveien 1025
3060 Svelvik
e-post: postmottak@svelvik.kommune.no
Hjemmeside: Svelvik.kommune.no
Tlf. 33 78 01 00

«Lek er næring til all læring»

I Svelvik kommunes barnehager vektlegger vi...
Lekens betydning
Barns lek er deres viktigste læringsarena. Leken er lystbetont, frivillig og har en egenverdi som ingen annen aktivitet har.

«Lek er en måte å mestre livet på»
Språkutvikling
Hverdagen i barnehagen består av utallige aktiviteter der barna bruker språket aktivt.
Et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket bevisst i
samspill med barna.
Trygghetssirkelen (COS)
Trygghetssirkelen er en arbeidsform og en del av grunnmuren i vårt pedagogiske
arbeid. Det handler om voksenrollen, og hvordan møte og forstå barn i bevegelse
mellom tilknytning og utforskning i sirkelen. Tilknytningen barna har til oss som
voksne, er avgjørende i forhold til hvordan de er i relasjoner med andre senere i livet.
Barna skal oppleve å ha noen å gå til med følelsene sine og oppleve å bli forstått.
Vissheten om at vi som voksne er der, skaper følelsesmessig trygghet for barnet.
Veien til god læring ligger i relasjonen. Trygge barn lærer best. Trygghetssirkelen er
også et grunnleggende og forebyggende tiltak for å forhindre problematferd som
diskriminering og mobbing.

Voksenrollen
Vi legger vekt på å se hvert enkelt barn sine behov og gi dem anerkjennelse,
trygghet og omsorg. Dette krever et ansvarsbevisst personale som er nærværende
og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling.
Vi har lekende voksne, som er til stede ved å støtte, inspirere
og oppmuntre barna i deres lek og læring.
Fysisk aktivitet og kosthold
Kosthold påvirker helsen gjennom hele livet. For barn er
fysisk aktivitet og riktig ernæring nødvendig for normal vekst
og utvikling, men også for å ha overskudd til lek og læring.
Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig
del av barns totale kosthold. Vi legger vekt på å gi barna
sunn og variert kost; frukt og grønnsaker, grove brødvarer
og alternativer til kake. Vi har vann som tørstedrikk og
serverer melk til måltidene. Vi vektlegger variert fysisk
aktivitet både ute og inne.
Utviklingsorientert
Vi har lang tradisjon med å jobbe sammen i prosjekter.
Dette gir alle barn et godt pedagogisk tilbud uansett
hvilken kommunal barnehage barnet får plass i.
Samarbeid barnehage – hjem
Foreldre og barnehagens personale har et felles
ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. For å
få til et best mulig samarbeid må begge parter yte noe
for hverandre. Foreldrenes medvirkning sikres gjennom
FAU og SU, foreldresamtaler og årlige
brukerundersøkelser
Barnehageplass – opptak
Det gjennomføres et felles opptak, med
søknadsfrist 15. mars, for tildeling av
plasser fra august. Det foretas i tillegg
kontinuerlig opptak ved ledige passer
gjennom året. Søknad om barnehageplass
må sendes på digitalt søknadsskjema.
Se www.svelvik.kommune.no

Er du en av dem som skrur
av telefonen i viktige møter?
«Velkommen til dagens
viktigste møte!»

