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HVEM ER VI?
Vi er en 1-avdelings barnehage med plass til
barn i alderen 1-6 år. Å være en liten og oversiktelig barnehage opplever vi som en stor fordel.
Siden alle er på samme avdeling blir vi godt
kjent med hverandre, både store og små. Det
blir et oversiktelig miljø som virker positivt inn
på arbeidsmiljøet og foreldresamarbeidet og vi
opplever at alle barna blir sett og hørt. Vi legger
vekt på at de største barna får ansvar og hjelper
de som er mindre, en oppgave de er stolte av. Vi
opplever at avdelingen er preget av vennskap,
hjelpsomhet og omsorg.
Vårtun barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Dvs. at vi i høytidene vektlegger det
kristne budskap og at vi i hverdagslivet legger de
kristne grunnverdier til grunn for vår virksomhet
og pedagogiske plattform. Dette er grunnverdier som hele det norske samfunn er bygd på. En
av hovedtankene våre er at: ”det du vil at andre
skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem”. Det
synes vi passer godt til vår visjon:
VISJON
Vi bruker ryggsekken (se baksiden) som et symbol på vår visjon som er: ”GOD BAGASJE PÅ LIVETS REISE”. For oss er det ikke tilfeldig hvilken
bagasje barna tar med seg fra Vårtun. Vi er
bevisste på hva vi fyller dagene med og hvilke
rollemodeller vi er som voksne. For å jobbe i
retning av vår visjon har vi valgt følgende arbeidsmetoder:
ARBEIDSMETODER
Art
Vi jobber med ART i barnehagen som et primærforebyggende tiltak. Art er en metode for å
jobbe konkret og systematisk med sosial kompetanse. Vi har ikke tro på at sosial kompetanse
”kommer rekende på ei fjøl”, men må trenes på
slik som andre ferdigheter. Helt konkret trener vi
på sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk
resonnering (trener på å ta valg) via rollespill
som metode. Mestring av sosiale ferdigheter
øker sannsynligheten for at man opplever å lykkes i samspill med andre, noe som igjen øker
sjansen for et godt selvbilde og følelse av å lykkes i eget liv.

Lek med språk
Å utvikle språk er noe av det mest betydingsfulle som skjer i et barns liv. Språk gir identitet,
tilhørighet til et fellesskap og hjelper barnet til
å forstå seg selv og omverdenen. God språkstimulering i tidlig alder er derfor noe Vårtun
har som satsningsområde. Vi har mye ”lek med
språk”: det lekes med rim, regler, lytte-leker,
tall og bokstaver for å bidra til en god språkutvikling og for å skape motivasjon og interesse
for videre læring og forberedelse til skolestart.
Skrivedans
Dette er en lese-og skriveforberedende pedagogisk aktivitet som vi tilbyr de største barna
i barnehagen før de skal begynne på skolen.
Skrivedans har som mål å kombinere aktiviteter
og musikk i skriveforberedende bevegelser.
Rytmer, rim, regler, musikk og lek er viktige elementer. Det er GØY å skrivedanse!!
”Fra eldst til yngst”: overgang barnehage/skole
i Vårtun ønsker vi å bidra til at overgangen til
skolen skal bli trygg for barna. Det siste året i
barnehagen er de størst, de er godt kjent med
voksne og barn og de aller fleste kjenner seg
trygge i barnehagemiljøet. Å bli skolegutt/jente
kan være en stor forandring: fra å være eldst til
å bli yngst. Vi besøker den skolen barnet skal
begynne på: leker i skolegården, hilser på lærere og elever og spiser av og til lunchen vår på
skolen.

Dokumentasjon
Vi legger vekt på å dokumentere det som skjer i
hverdagen vår via bilder, barnas historier, utstilling med barnas kunst, barnas egne permer og
”dagen i dag”(et referat med litt tekst og bilder
fra dagen).
MAT I BARNEHAGEN
Vi smører mat i barnehagen hver dag, så barna
trenger ikke ha med niste. Vi opplever at maten
smaker godt og flere barn tør å smake på nye
ting. Vi legger vekt på et sunt kosthold og at
måltidet skal være en hyggestund. Måltidet blir
en aktivitet i seg selv: barna hjelper til å dekke
på, dele opp, telle hvor mye vi trenger osv. Det
er mye læring i et måltid.
FORELDRESAMARBEID
Det er den daglige kontakten i hente-bringesituasjonen som er det viktigste samarbeidet
vi har. Vi har også faste foreldremøter og foreldresamtaler.
Vi tar gjerne samtaler underveis også: når dere
måtte ha behov for å ta en prat.
Vi har som mål at Vårtun skal være et godt sted
å komme til, også for foreldrene.
ORGANISERING

Tur/bruk av nærmiljø
Flere dager i uken pakker vi sekken og drar på
tur. Vi bruker nærmiljøet mye, blant annet har
vi et flott leirsted i skogen rett bak barnehagen
og flotte områder i vårt nære miljø. Vi reiser
også lenger av gårde, f.eks Mølen, Stavern,
Bøkeskogen etc.
En dag i uka disponerer vi gymsalen på Nesjar
oppvekstsenter. Her har vi rike muligheter til lek
og fysisk utfoldelse.
Grupper
I alle disse aktivitetene som nevnt over, deler vi
barna inn i grupper. Vi ser at små fellesskap er
positivt for barna: de blir sett, hørt og opplever
trygghet i det sosiale samspillet.
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Foreldrene i barnehagen utgjør et foreldreråd.
To representanter fra dette rådet velges til å
sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Her sitter
to foreldre, to ansatte og to eiere.
Åpningstider er mandag–fredag fra 06.30–17.00
Barnehagen holder stengt hele juli.
Barnehagen holder stengt 5 dager i året der
personalet planlegger virksomheten.
Eier: Brunlanes Frikirke
Styrer: Elisabeth Domben (tlf 41239630)
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