den jobben vi skal gjøre og det tilbudet vi skal gi
barna i Skogveien barnehage. Det er fint om dere
leser hele årsplanen vår, den finner dere på vår
hjemmeside, via Bærum kommunes nettsider.

SKOGVEIEN BARNEHAGE
Eies av Bærum kommune, og vi ligger i et
etablert boligområde på Stabekk, og har ca. 75
barn fordelt på 4 avdelinger.
Tjenesteleder: Toril Mørk - Mobil: 48 11 16 34
Stedfortreder: Heidi Hellebostad
Barnehagens visjon:

«Vi lar barneblikket vise vei» - fordi vi har
faglig og daglig fokus på barns medvirkning, på
samspillet som foregår mellom barn og mellom
barn og voksne, og på lekens betydning for alle
sider av barns utvikling og læring.
Åpningstid og fremmøte: Barnehagen åpner kl
07.30, barna leveres inn på Bjerk//Furu eller
Eik/Gran, og etter kl 16.30 hentes de der de ble
levert. Vi stenger kl 17.00, og de som skal hente
bør være i barnehagen senest kl 16.45, da det tar
tid å kle på barna og å ta avskjed. «Dagens
avskjed er morgendagens begynnelse».
Vi holder stengt i ukene: 28, 29 og 30
Grunnbemanning: 5 pedagoger, 6,7
fagarbeider/assistent og en tjenesteleder.
Måltider: vi serverer varmmat levert fra
Barnehagematen.no – mandag og fredag, ellers
er det mapakker. Barna får melk til måltidene, og
kostpenger er: 270,- kroner pr måned.

I Skogveien vil vi at:

Tilvenning

Barn skal få være barn, -og vi
vil at hverdagen vår skal være
fylt med lek, glede, humor og
gode opplevelser for både barn
og voksne. Vi voksen skal møte
barnets følelser slik at de lærer
eget reaksjonsmønster å kjenne, for på den måten
forstå hvorfor andre reagerer som de gjør. Dette
er med på å gi barn god psykisk helse –som igjen
gir trygge og robuste barn.

Nye barn får tilbud om å
besøke barnehagen
én/flere dager i mai/ juni
for å bli bedre kjent.
Barn som flytter internt
har en overgangsperiode
på våren med besøk, lek,
måltid, felles samlingstund etc. på ny avdeling.
Foreldre inviteres til den nye avdelingen en
ettermiddag for å bli bedre kjent.

«Sats tidlig – land trygt»

Pedagogiske metoder

Årsplan
Årsplanen dokumenterer
hvordan vi arbeider for å
oppnå overordnede mål
og føringer fra stat og
kommune. Barnehagen
er en pedagogisk
virksomhet der
samfunnsmandatet er å
ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn
under opplæringspliktig alder et omsorgs- og
læringsmiljø som er til barns beste. Dette skal
gjøres i samarbeid og forståelse med barnas
hjem.
Vi jobber kontinuerlig med skolering og gode
diskusjoner i forhold til hva dette innebærer for

For å nå målene våre, er vi opptatt av at
metodene vi velger skal ta vare på barns
medvirkning, og at vi skal være gode veiledere
for barna. Vi bruker ulike programmer i arbeidet
med å styrke samspill, disse gir utgangspunkt for
refleksjon og diskusjon under voksen ledelse.
Steg for steg: der vi benytter bilder som viser
dilemmaer og konflikter mellom barn.
Truls og Trine: historier og bilder, samt dukker
som brukes i dramatiseringen av historiene.
Konflikthåndteringmodell ICPS: Når to eller
flere barn er i en konfliktsituasjon, er det den
voksnes funksjon å veilede, hjelpe til med å finne
løsninger, samt å øke barnas bevissthet om seg
selv i forhold til andre. Barnas sosiale utvikling
og læring er basert på konkrete erfaringer de gjør
i samspill med andre i hverdagslivet, «her og
nå». Barns utvikling av sosial kompetanse er

avhengig av oppmerksomme og engasjerte
voksne. Uten konflikter, ingen utvikling, så vi
prøver å tenke på konflikter barna i melom som
utviklingsområåder, ikke problemområde
Trygghetssirkelen (Cos): Vi er bevisste på
hvor viktig trygghet og tilknytning til voksne er
for barna som basis for all utforsking, lek og
læring. Personalet tilbyr omsorg, trøst,
bekreftelse og et fang til alle barn som trenger en
«ladestasjon».

Alle ansatte er kurset i Trygghetssirkelen, og
kunnskapen trekker vi med oss i vårt daglige
samvær med barna. Essensen er å være til stede
for barna og støtte de ved behov. Gjøre de mest
mulig selvhjulpne ved å hjelpe de akkurat passe,
og det er vitkig at vi som voksen tar ledelsen når
det er nødvendig.

Sosial kompetanse forebygger mobbing
Barnehagen hovedoppgave
er omsorg, lek, læring og
danning. Danning er å delta
i et inkluderende miljø, å
være i samspill med andre
og bygge opp selvtillit.

-

Vi vil at alle barn skal oppleve å ha venner i
barnehagen
Vi vil at alle barn skal oppleve glede og
mestring ved å leke sammen med andre.
Vi vil tilby et lekemiljø som gir alle barn rom
og muligheter for å være den beste versjonen
av seg selv, i lek og samspill med andre barn.

Omsorg
Barn skal få trøst når det
trenger det. Enten det er
et lite skrubbsår, eller en
trist avskjed om
morgenen. Dessuten vil
vi at barn skal kjenne seg
ivaretatt på stellebordet,
ved uenighet mellom
kamerater og når det er hoppende glad med mye
på hjertet. Barn møter nye voksne når de
begynner i barnehagen, og også gjennom
barnehagetiden sin når noen bytter jobb eller
avdeling. Det er alltid de voksne som har
ansvaret for å ivareta relasjonen med barnet.
Det er de voksne i barnehagen som har ansvar
for å veilede, støtte og korrigere barna i deres
samspill. Barn handler ut fra de ferdighetene og
den modningen de innehar.

barna alle klærne dersom de blir våte bare på
føttene.
Mellomlag: Genser og bukse av tykk ull eller
fleece. I halsen ull- eller fleecehals. Ikke skjerf.
Ytterste lag: Vindtett dress – fôret om vinteren.
Skikkelig regntøy når det er vått. Vann- og
vindtette votter og lue.
Sko: Joggesko, gummistøvler/ Cherrox eller
liknende ved plussgrader, varme vinterstøvler
ved minusgrader.

Mat i barnehagen
Frokost: De som ønsker
å spise frokost, spiser
medbrakt mat.
Lunsj: Barna har med
egen matpakke tre dager
pr. uke. To dager pr. uke
leveres varm lunsj fra Barnehagematen.no.
Ettermiddagsmåltidet: ca. kl. 14.45. Barna har
med egen mat til dette måltidet.
Melk: Melk bestilles og serveres til alle måltider
De av barna som har allergi eller av andre årsaker,
som kultur eller religion, ikke kan spise det
barnehagen lager, får alternativer. Det serveres
også mat til nissefest, Lucia, karneval, skidager etc.

Vi er ute uansett vær.

Foreldremøter

Da er det viktig at barna har
klær og utstyr som er tilpasset
dette. Her er forslag til hvordan
en bør kle seg høst/ vinter:

Vi arrangerer foreldremøte i september og
inviterer til et temamøte for foreldrene og
ansatte i løpet av våren.

Innerste lag: Trøye og stillongs
av ull. Ull holder barna varme selv om de er våte.
Unngå strømpebukser, så slipper vi å kle av

Ved kjøp av vikartjenester bruker vi primært
Adecco. De skaffer gode vikarer, ofte på kort
varsel. Vikarbyråene kvalitetsikrer sine vikarer
(sjekket referanser og politiattest) før de kommer

Bruk av vikarer:

ut i barnehagene. Ved behov slår vi og sammen
avdelinger i korte perioder av dagen.

-Sammen skaper vi fremtidenMangfold – Raushet – Bærekraft

