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MOBILTLF:

BLÅ AVDELING, TLF.:
GUL AVDELING, TLF.:
GRØNN AVDELING, TLF.:
RØD AVDELING, TLF.:
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ROSA AVDELING,TLF.:
LILLA AVDELING,TLF.:

67175907
67175908

91652607
91652608

NATURGRUPPA, TLF.:

91652602

91652602

Kolsås
barnehage
Ny i barnehagen?

LINK TIL BÆRUM KOMMUNES HJEMMESIDE,
HVOR DET BL ANT ANNET LIGGER INFORM ASJON
OM PLANLEGGINGSD AGER , BÆRUM KOMM UNES
VEDTEKTER OG BARNEH AGENS ÅRSPLAN:
HTTPS://WWW.BAERUM .KOMM UNE.NO/
TJENESTER/B ARNEHAGE/ ALLE -BARNEHAGER/
KOLSAS -BARNEH AGE/

Kolsås barnehage
Gabbroveien 15

Informasjon
• Hvem er vi?
Styrer: 67175900/41213907
Avd.leder: 67175915/48033039
E-post: kolsaas.barnehage@baerum.kommune.no

• Ny hos oss?
• Tilvenningsperioden
• Kontaktinformasjon

Dato: 03.06.20
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Kolsås barnehage
Tilvenningsperioden

Tilknytning

Å danne relasjoner tar tid og barn
er forskjellige. Vi legger vekt på å
være i dialog med foresatte for å få
til dette best mulig for alle parter.

Side 7

Første møte med barnehagen

I mai/juni inviterer Småbarnshuset
nye familier i barnehagen til et
informasjonsmøte.
Hovedhuset inviterer til en
besøksdag for alle barn og foreldre
som kommer utenifra.
Dette utgår i år grunnet smittevrnshensyn

1- Første dag i barnehagen

Dere har avtalt første dag med
pedagogisk leder på foreldremøtet,
besøksdagen eller over telefon.
Dere er på besøk en liten stund.
Kanskje 2—3 timer. Personalet
jobber med å bli kjent med barnet.

2 - Andre dag i barnehagen

Dere avtaler med pedagogisk leder
hvor lenge barnet skal være i
barnehagen denne dagen. Hvis
mor eller far kan gå fra en liten
stund denne dagen, så er det fint.
Personalet blir bedre kjent med
barnet på den måten.

3 - Tredje dag i barnehagen

I dag kanskje barnet kan være
lenger hos oss? Spise sammen
med oss, sove og leke? Kanskje
dette kan bli en tilnærmet full dag?
Ta med nok mat, og klær etter
vær.

Hva skal jeg gjøre som forelder i
barnehagen de første dagene?

Du skal være en trygg havn for ditt
barn som hjelper til med å danne
relasjon mellom barnet og oss, og
andre barn.

Flere dager til
tilknytningsprosessen?

Ja, det er flere barn og familier som
trenger det. Noen trenger færre,
noen trenger mer. Det viktigste er å
være i dialog med avdelingen hvor
barnet skal være. Vi legger til rette
for at barnet skal bli trygg hos oss.

Hva annet må foreldre tenke på
som ny i barnehagen?

Barn har ulik behov, men alle barn
har behov for å vite hvor mamma
og pappa er. Si alltid hade til
barnet, selv om det blir lei seg. Vi
trøster og hjelper barnet. Følelser
er ikke farlig.
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Velkommen til
Kolsås barnehage

Praktiske
tips
Åpningstider hverdager: kl. 0730—1700.
Åpningstider onsdag før skjærtorsdag og
julaften: 0730—1200.
Du har kanskje lyst til å prate
med de ansatte om hvordan
barnet ditt har hatt det i dag?
Da er det lurt å komme i god
tid før kl. 1700.
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HVEM ER VI?

Kolsås er en barnehage fra 1978.
Personalet er en engasjert gjeng. Noen menn, noen kvinner, noen unge, noen eldre. Noen med
mye erfaring, noen med mindre erfaring. Til sammen utfyller vi hverandre og gjør vårt beste
for at ditt barn skal utvikles og trives hos oss. Vi har 100% pedagogdekning.
Nærmiljø

Matpakker til alle måltider

Hos oss er det foresatte som tar med matpakke til
måltidene: Lunsj, fruktmåltid og eventuelt frokost. Vi
kjøper inn melk. Det koster ca. kr. 60,- pr. mnd.

Vi oppfordrer til et sunt og
godt kosthold!

Navn på alt av klær og utstyr

Foresatte tar med det barnet trenger av klær og
utstyr til all slag vær, soving og stell. Vi holder
kluter til vask av barna.

Dere bør ha et ekstra skift i
barnehagen, smokk og eventuelt et
kosedyr til soving for de som trenger det.

Forsikring

Barna er forsikret gjennom Bærum
Kommune i tiden til og fra hjemmet,
og oppholdet i barnehagen.

Vi er en trafikksikker
kommune: Sikre barna dine
forsvarlig, det gjør vi.

Barnehagen ligger flott til ved Kolsåsparken. Kolsåsparken bruker vi året rundt. På vinteren
kjøper barnehagen skispor og får tråkket opp akebakke. På sommeren bruker vi fotballbanen,
går tur og leker i Kolsås parken. Barnehagen har kort vei til marka med flotte friområder. Vårt
uteområde er variert, og barna får gode muligheter til lek, læring og motoriske utfordringer.

Avdelinger
Vi er en 7 avdelings barnehage, avdelingene Rød, Blå, Gul, Grønn, Lilla, Rosa og
naturgruppa, med barn i alderen 0—5 år. Til sammen er vi ca. 100 barn. Vi har et
rulleringssystem over tre til fire uker gjennom året som sikrer at alle våre eldste barn får vært i
naturgruppa.
Barnehagen er fleksibel, vi ønsker å lære og utvikle oss faglig og organisatorisk, samtidig som
de ansatte er stabile, noen har vært hos oss i mer enn 20 år. De siste årene har vi hatt fokus på
barns psykososiale miljø, inkludering, likeverd, lek og læring. Fra 2018 til 2020 har
barnehagens småbarnsavdelinger deltatt i et forskningsprosjekt, Trygg før 3, hvor de ansatte
systematisk har jobbet for å heve kvaliteten med voksen-barn relasjonene. Dette for å støtte
barns utvikling i hverdagen. Barnehagen skal fortsette med kvalitetsutviklingsarbeid i 2020 og
2021 i regi av kommunen. Prosjektet bygger på det vi allerede har lært og utviklet oss i.
Foreldresamarbeid
Barnehagen jobber for å ha et tett og godt samarbeid med foreldre om deres barn. Det betyr at
vi skal ha en tidlig dialog om hvordan barna har det i barnehagen, og at vi- og dere kan ta opp
stort og smått så tidlig som mulig. Vi jobber for at alle barn hos oss skal føle seg verdifull, ha
tilhørighet til gruppa si og føle seg inkludert. Vi tenker at dere foreldre er en viktig
samarbeidspartner for å få til dette. En liten ting dere kan hjelpe til med er å møte alle barn i
barnehagen med et smil og et hei.
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Ny hos oss?

Verdifull
Barnehagens pedagogiske innhold
Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert
enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av
kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig
og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barnehagens
oppgaver er beskrevet i Lov om barnehager og i Rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver.

Barnehagens verdigrunnlag
Barnehagens verdigrunnlag er nedfelt i Rammeplan for barnehagen, 2017.
Den legger vekt på at verdiene skal formidles, praktiseres og oppleves i
alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.
I Kolsås barnehage arbeider vi for at hvert enkelt barn skal føle seg
verdifull i møte med personalet, hverandre og i fellesskapet.
Vi tror at barn som føler seg verdifulle utvikler en sunn og god selvfølelse.
En god selvfølelse skaper robuste barn som mestrer livets opp- og nedturer.
For at barn skal føle seg verdifull må de få betydning for deg, meg, oss,
seg selv. For å få til dette skal vi bevisst jobbe med barnehagens
verdigrunnlag, lek, læring og omsorg og ha et tett samarbeid med
foresatte.

