Hos oss opplever barnet:

OmsorgBarna skal oppleve omsorg
fra oss ansatte hele tiden. De
skal bli sett og møtt med sine
behov. Ved å få erfaringer
med omsorg tror vi barna vil
lære å vise omsorg.

GledeBarna skal få opplevelser
med å glede seg sammen
over små og store ting. Vi
skal vise glede hver dag!

VennskapBarna skal få erfaringer
opplevelser med vennskap.
Vi vil støtte barna i å skape
gode relasjoner og kriterier
for å opprette og holde på
venner.
LæringBarna vil oppleve læring gjennom
alle hverdagsaktiviteter og
temaer vi jobber med.
Barnehagen er god til å
tilrettelegge for læring i de fleste
situasjoner i løpet av dagen. Vi
sniker inn ulike typer kunnskap
som antall, rom, form og språk
og lignende. Læringen foregår i
en lekende form.

HumorBarna skal få ta del i humor
og glede hver dag. Vi skal le
sammen med barna. Barna
skal få erfaringer med at vi
kan gjøre mye rart og så le
av det etter på. Vi vil by på
ulike humoristiske innslag i
hverdagen.

LekLek er en stor og viktig del av
barnas hverdag. I leken
bearbeider barna mange av
hverdagens inntrykk. Leken
skaper fantasi og kreativ
utvikling hos barna. Hos oss
opplever barna et lekent miljø.

UtfordringerBarna skal få utfordringer
tilpasset sitt individuelle nivå.
Slik at alle skal få strekke seg,
men samtidig skal alle få
opplevelser med mestring.
TidVi skal gi barna tid; tid til å
være barn, tid til lek, tid til ro,
tid til læring, tid til å utvikle
seg i sitt tempo og tid fra oss
ansatte.

OpplevelserVi vil gi barna varierte opplevelser.
De skal få opplevelser i takt med sin
utvikling, slik at alle vil ikke få de
samme opplevelsene til en hver tid.

TrygghetBarna skal oppleve at
barnehagen er et trygt og
forutsigbart sted. Her vil de bli
møtt av ansatte som er godt
kjent og trygg i sin rolle.

MestringBarna skal få positive opplevelser med
mestring. Derfor vil vi tilrettelegge slik at alle
får erfaringer med sine styrker og dermed
oppleve mestring. Å få gode opplevelser med
mestring vil også gi barna et positivt selvbilde.

UtviklingBarn utvikler seg forskjellig. Hos oss vil
barna få lov å utvikle seg og få erfaringer
som passer hver enkelt barns nivå. Målet
er ikke at alle skal bli like.

FellesskapBarna skal få erfaringer med å være
en del av et felleskap. Oppleve
gleden av å høre til.

