VIRKSOMHETSPLAN
2017-2020
Solsikken barnehage

Vi vil gi barna røtter
Og vinger til å fly med

Solsikken barnehagen er en privat andelsbarnehage i Rønninglia, søndre Slagen i
Tønsberg. Barnehagen startet opp i 2000 og har 102 plasser som tilsvarer ca 80 barn i alderen
1 – 5 år. Vi har 2 fløyer, en med 1 og 2 åringer og en med barn over 3 år. Vi opererer med
navnene; Fjæra, Lia, Løkka, Grendehuset og Plassen. Navnene er hentet fra nærmiljøet.

Barnehagens åpningstid:
Barnehagen holder åpent mandag til fredag kl.07.00 – 17.00. Helligdager, jule- og
nyttårsaften holder barnehagen stengt. I romjulen er åpningstiden 8-16. Dagen før
skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00. Barnehagen er også stengt to uker på sommeren,
uke 29 og 30

Planleggingsdager:
Vi har 5 planleggingsdager i året, disse dagene holder barnehagen stengt.

Utleie:
I tilknytning til barnehagen er det et grendehus som kan leies ut etter avtale med daglig leder.

Vi vil gi barna røtter og vinger til å fly med
Med vår visjon vil vi at barna skal føle seg betydningsfulle i det sosiale fellesskapet og som
enkeltindivider. Vi skal gi barna gode barndomsminner og formidle tradisjoner og kultur slik
at barna vet hvor de kommer fra og får en følelse av tilhørighet. Videre gjør vi barn nysgjerrig
på livet, lar de prøve nye ting, stille spørsmål, bryte barrierer og utfordrer de til å ta sjanser.
Barna skal bli selvstendige og ta selvstendige valg.
Med utgangspunkt i vår visjon har vi fokus på sosial kompetanse med stor vekt på empati,
holdninger og verdier. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre.
I samspill med hverandre uttrykkes og tilegnes denne kompetansen.
Vi vil videreutvikle personalets kunnskap i forhold til sosial kompetanse ved å ha fokus på
holdninger og verdier, og være gode rollemodeller.
I dette arbeidet vil vi:
•
•
•
•
•
•
•

ha fokus på den gode opplevelsen sammen med venner
ha fokus på den gode samtalen
gi mestringsopplevelser
utforske nærmiljøet sammen med barna
ha tid
gi ro
Legge til rette for undring over naturens mangfoldighet
- se muligheter
- kreativitet
- mestringsfølelse
- fantasi
- sanseopplevelser
- ta vare på naturen, respekt for alt levende
- felles opplevelser for den gode samtalen
- fokus på leken

Av voksenrollen kreves
- at vi har et felles menneskesyn
- vi har utarbeidet barnehagens verdigrunnlag som personalet skal arbeide etter
- at vi må være fleksible
- at vi må lytte til barna
- at vi har felles didaktisk tenkning og planlegging
- at vi er opptatt av barns medvirkning i hverdagen

Rønninglia 1
3153 Tolvsrød
Tlf: 97 18 72 37
Fjæra og Lia tlf: 41594971
Løkka, Grendehuset og Plassen tlf: 97153167
E-mail: sobarne@online.no
Hjemmeside: www.solsikken.barnehage.no

