Nøkkelord i Barnehagen: Omsorg, lek,
danning, læring og vennskap
Barnehagen er en pedagogisk institusjon, og del av utdanningsløpet. Som læringsmiljø skal barnehagen støtte barns nysgjerrighet,
vitebegjær og lærelyst, og bidra til et godt grunnlag for livslang
læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker
og miljøet. 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. Vi mener at gjennom å gi leken gode vekstmuligheter,
bidrar vi til styrking av alle de fem nøkkelordene.
Her i Svalestien er det viktig for oss å gi leken gode vilkår. Vi
tilrettelegger, og passer på at vi ikke planlegger for mye av barnas
tid. Vi gjør vårt beste for å stå i mot et stadig økende «læringspress»
på barn i barnehagealder. Dette betyr ikke at barn ikke skal lære
noe, tvert i mot! Vi mener bare at dette gjør de aller best gjennom
leken (Sommer, 2015), i interaksjon og vennskap med andre.

Progresjon
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg,
lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon
i barnehagens innhold, og vi legger til rette for at barn i alle
aldersgrupper får tilpassede og varierte leke, aktivitets- og
læringsmuligheter.

Overganger
Livets mange overganger er potensielt sårbare situasjoner, hvor
man kan føle seg utrygg og usikker. I barnehagesammenheng gjelder
dette oppstarten og overgangen til skole, men også gruppebytte
innad i barnehagen. Vi strekker oss langt for å gjøre disse
overgangene så gode som mulig for barna, og andre involverte parter.
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Presentasjon av barnehagen

Visjon, målsettinger og verdier

Svalestien Barnehage er en privat barnehage som åpnet i 2007. Vi
ligger i Moltemyr oppvekstområde, kort vei fra Arendal sentrum. Vi
har et stort og variert uteområde, og flotte naturområder i
umiddelbar nærhet. Vi har plass til ca. 34 barn i alderen 0-6 år.

Svalestien barnehage
- den lille barnehagen med det store hjertet

Åpningstid: kl 0700-1630

Kjernetid: kl 0930-1430

Lovverk og planer
Driften av barnehagen styres av de til enhver tid gjeldende lover og
forskrifter, blant annet lov om barnehager (2005) og forskrift om
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017). I tillegg
forholder vi oss til vedtektene utarbeidet av Svalestien Barnehage
(2007 med endringer 2013).
Barnehageloven og rammeplanen slår fast at barnehagens innhold
skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek, læring og
danning er sentrale deler. I tillegg skal sju fagområder være viktige
deler av barnehagens læringsmiljø.
Denne 5-årige virksomhetsplanen utgjør, sammen med den årlige
kalenderen, barnehagens årsplan.

Hovedmålsetting for barnehagen:
• Svalestien barnehage er en barnehage som foretrekkes av
foreldre, barn og ansatte.
Målsetting i forhold til vårt arbeid med barna:
• Barna har tro på seg selv og egne evner.
• Barna opplever å være en positiv og ønsket deltaker i et
inkluderende, sosialt fellesskap.
• Barnas hverdag preges av trivsel, vennskap og lek.
Målsetting i forhold til foreldre:
• Foreldrene i Svalestien er tilfredse og trygge på sitt valg av
barnehage.
• Foreldrene er engasjert i barnehagens virksomhet og bidrar til å
skape et godt fellesskap.
Målsetting i forhold til de ansatte:
• I Svalestien arbeider det kvalifiserte medarbeidere som tar barn
og foreldre på alvor.

«Alle barn har en gnist i seg… alt vi
trenger å gjøre er å tenne den».

Foreldresamarbeid

Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet:

BLIKK FOR DEN ENKELTE OG ROM FOR ALLE

August/september: Foreldreråd og foreldremøte
November og mars: Utviklingssamtaler
September og april: Foreldrekaffe
Vårhalvåret: Foreldrekveld
Ca. 2 ganger pr år: Samarbeidsutvalg (SU)

