Del 1
Pedagogisk forankring

Barns medvirkning og selvbestemmelse;
Barns medbestemmelse innebærer at vi
voksne må sette søkelyset på veilederrollen.
Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser
kan personalet sammen med barna
undersøke, stille spørsmål og sammen finne
svar som barn kan være tilfreds med.

Svalestien Barnehages
1.1 OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER

VIRKSOMHETSPLAN

Er delt inn i 4 deler:
Del 1 Pedagogisk forankring
> Dette handler om hvilke grunntanker og
verdier vi bygger vår barnehagevirksomhet på.
Planen er ment for en fem års periode, men kan
revideres underveis.
Del 2 Informasjon
> Her finnes en del praktiske opplysninger og
nyttig informasjon om barnehagens daglige
drift.
Del 3 Årsplan
> Inneholder barnehageruten. Oversikt over
hvem som sitter i de ulike komiteene for
inneværende år. Emner og temaer. Denne gis
ut årlig i løpet av aug/sept. OBS! Eget skriv.

Svalestien Barnehage er som alle andre
godkjente barnehager underlagt de til en hver
tid gjeldende lover, forskrifter, rammeplaner
osv. I tillegg styres driften av vedtektene for
Svalestien Barnehage.
Barnehageloven sier bl.annet:
§1. Formål

”Barnehagen skal gi barn under
opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og
samarbeid med barnas hjem…”
§2 Barnehagens innhold

”Barnehagen skal være en pedagogisk
tilrettelagt virksomhet. Rammeplanen for
barnehager skal gi retningslinjer for
barnehagens innhold og oppgaver.”

Del 4 Vedtekter
> I del 4 er barnehagens vedtekter samlet.
OBS! Eget skriv.

Anerkjennelse og omsorg;
Hovedmålsetting for barnehagen:
> Barna i Svalestien Barnehage er trygge,
glade og kreative barn.
> Svalestien barnehage er en barnehage som
foretrekkes av foreldre, barn og ansatte.
Målsetting i forhold til vårt arbeid med barna:

” Svalestien Barnehage
- trygg og magisk barndom”
Dette er vår visjon. Vi ønsker å gi barna
magiske og levende øyeblikk innenfor kjente og
trygge rammer. For å oppnå ”magien” trenger vi
å utforske mulighetene rundt fantasi, undring,
sansing, kreativitet og glede. For å oppnå
tryggheten må vi vektlegge nærhet, varme, og
oppriktighet. Vi må være tydlige voksne, og
gode lyttere.

”Alle barn har en gnist i seg…alt vi trenger å
gjøre er å tenne den” (Roald Dahl)
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LØFT-metoden:

> Barna har tro på seg selv og egne evner.
> Barna opplever å ha medbestemmelse på
gitte områder og får ta selvstendige valg.
> Barna opplever å være en positiv og ønsket
deltager i et sosialt fellesskap.

Ved hjelp av løsningsbasert tilnærming vil vi
prøve å skape gode , positive læringsopplevelser som fokuserer sterkt på hva
barnet kan, og ikke det barnet ikke kan.

Målsetting i forhold til foreldre:

Læring og lek:

>Foreldrene i Svalestien Barnehage er tilfredse
og trygge på sitt valg av barnehage.
> Foreldrene er engasjert i barnehagens
virksomhet og bidrar til å skape et godt
fellesskap.

Leken er barndommens kjennemerke og en
aktivitet som preger hele barnehagedagen.
Først og fremst gir leken glede, men den kan
også være problemløser og brobygger. Lek
påvirker barnets utvikling på alle områder:
både språklig-, fysisk-, emosjonell- og sosial
utvikling. Den gir mestringsopplevelse og
styrker barnets selvfølelse.

Målsetting i forhold til personalet:
1.2 VISJON, MÅLSETTINGER OG VERDIER

Vi har tro på at anerkjennelse og omsorg
som metode er med på å skape et positivt
læringsmiljø, samt fremme empati og øke
barnets selvfølelse og egenverd.
Dette fremmer igjen videre læring, en
såkalt positiv spiral.

> I Svalestien Barnehage arbeider det
kvalifiserte medarbeidere som tar barn og
foreldre på alvor.
1.3 PEDAGOGISKE ARBEIDSMETODER
Barnehagen som læringsmiljø:
Barnehagen skal støtte barns nyskjerrighet,
vitebegjær og lærelyst, og bidra til et godt
grunnlag for livslang læring. Læring foregår i
det daglige samspillet med andre mennesker
og miljøet. Det er viktig at barna opplever glede
og en lyst til å lære mer. Dette er kanskje vår
viktigste oppgave i barnehagen; motivere barna
til å ha lyst og glede til å lære.

Vi ønsker å gi leken gode vilkår i
Svalestien Barnehage.
> Det settes av god tid til lek.
> Vi voksne gir barna opplevelser og
ideer som inspirerer til lek.
> Vi voksne tør leke og ha det gøy

2
3

4

Del 2
Informasjon
PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

BRINGING OG HENTING
Vi ønsker at foreldrene hjelper barnet i
garderoben. Ved henting må personalet få
beskjed før dere forlater barnehagen.
Barnehagen skal ha beskjed hvis andre enn
foreldre/foresatte skal hente barnet.
Vi ønsker også beskjed innen kl 09.30 hvis
barnet blir fraværende eller kommer senere
på dagen.
Ved for sen henting (etter 16.30) må skjema ”for
sen henting” underskrives. Dette medfølger en
utsendelse av faktura pålydende kr. 100 – 300
(avhengig av hvor sen.)

Svalestien Barnehage er en privateid
barnehage som åpnet i 2007. Barnehagen
ligger i Moltemyr oppvekstområde, og regnes
som en av sentrums-barnehagene.
Vi er en avdelingsfri barnehage med plass til
rundt 37 barn i alderen 0-6 år.

Vi har et flott uteareal, og nærhet til lysløype og
friområde.
ÅPNINGSTID
Barnehagens åpningstid er kl. 07.00– 16.30.
Barnehagens kjernetid er fra kl 09.30 – 14.30.
Maksimal oppholdstid pr. dag er 9 timer.
NY I BARNEHAGEN
Som ny i barnehagen er det viktig for barnets
trygghetsfølelse at mor eller far tar seg tid til å
være sammen med barnet de første dagene –
og samtidig gjøre seg kjent med barnets nye
omgivelser. Hvor lang tid som må brukes før
både foreldre og barn føler at dette går bra er
individuelt og avgjøres i samråd med
personalet. Når dere forlater barnet, legger vi
stor vekt på at barnet alltid må få beskjed om at
dere forlater barnehagen/sier adjø/og at dere
kommer tilbake.

FORSIKRING
Barna er ulykkesforsikret hele døgnet.
PLANLEGGINGSDAGER OG FERIE
Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år.
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året,
hvorav 3 sammenhengende i perioden maiseptember, i henhold til ferieloven. (Se Del 3
Årsplan)
FRAVÆR/SYKDOM
Syke barn, dvs barn med nedsatt allmenntilstand, feber eller smittsomme sykdommer,
skal holdes hjemme. Barn som har hatt feber
bør ha en feberfri dag før de kommer i
barnehagen.
Hvis ønske om at barnet skal avslutte en
medisinkur i barnehagen skal dette godkjennes
av styrer, samt dokumenteres skriftlig.
TØY
Det er viktig at alle barnets klær/eiendeler er
merket slik at kan holde orden på hvem som
eier hva. Det sparer oss for MYE arbeid…
(Se ellers oppslag i garderobe ang tøy)
BARN MED DELTE PLASSER
Det er ikke til å unngå at enkelte aktiviteter
faller på barnets fridag. For at barnet skal få
med seg ”store” arrangementer som nissefest

En av de første dagene i barnehagen, vil vi ha
en samtale med mor/far om ting som er viktige
for oss å vite for å kunne ivareta barnet på
best mulig måte.

og lignende, inviteres de barna som har fridag
til å delta sammen med foreldre/foresatt.
MATPENGER
Inkluderer alle måltider: kr 220,- pr mnd (hel
plass)
BURSDAGSFEIRING
Vi heiser flagg, lager krone og synger. Innholdet
i sirkeltiden/samlingsstunden bestemmes av
jubilanten. Vi har egen ”bursdagstrone” som
barnet får sitte på.
På slutten av hver måned ordner barnehagen
med litt ”ekstra” å spise, og har en fellesfeiring
for alle som har fylt år den måneden.
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PLAN

NB! Invitasjoner til selskap som skal deles ut i
barnehagen må fordeles på en diskret måte
dersom ikke alle er invitert.

LEIE AV BARNEHAGENS LOKALER
Det er mulig å leie barnehagen til ulike typer
arrangementer, for eksempel feiring av
barnebursdag.
FORELDREMØTER / -SAMTALER
Foreldremøter avholdes høst og vår.
Vi inviterer til individuelle samtaler 2 ganger pr.
år. Er flere ønskelig, er det mulig å be om dette.
DAGSRYTME
Se Del 3 ”Årsplan”
HMS/INTERNKONTROLL
Forskrift om internkontroll pålegger oss
egenkontroll av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i barnehagen. Dette innebærer at vi
har utarbeidet gode kontrollrutiner og
beredskapsplaner på mange ulike områder.
Vi gjennomfører brannøvelser flere ganger i
året .
OBS! Del 3 ”Årsplan” og Del 4 ”Vedtekter” har
egne foldere.

5

VIRKSOMHETS
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