Verdiene våre

Hva kjennetegner Asphaugen barnehage?

Vi er til stede for barna og gir omsorg:
• Vi tar ditt barn på alvor og støtter det gjennom hverdagens utfordringer og gleder
• Vi tar vare på barnas særegenhet
• Vi er voksne som er med i øyeblikkene og som møter DITT barns blikk med
anerkjennelse og engasjement
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Trivsel for alle: Alle små og store betyr noe og er viktige for fellesskapet.
Glede og humor: Lek og latter kjennetegner hverdagen for liten og stor.
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I Asphaugen barnehage ønsker vi at hvert barn skal:
- Oppleve gyldne øyeblikk
- Lære å kjenne egne behov og grenser
- Få muligheter til å velge og å ta ansvar ut fra egne forutsetninger
- Lære å mestre egen kropp og eget sinn i forhold til tilværelsen, medmennesker og nærmiljø
- Føle tilhørighet og ha muligheter for å utvikle vennskap
- Få styrket selvbilde i samvær med andre barn og voksne
- Mestre lek, og ha glede av å leke med andre barn

•
•

Kvalitet betyr for oss:
• Gode planer med rom for spontanitet
• Grundig etterarbeid med fortløpende evaluering og refleksjon
• Stabilt personale med god kompetanse og sterk yrkesstolthet
• Personale som er gode på balansen mellom det profesjonelle og det uhøytidelige
• Personale som kjenner hvert barn og gir utfordringer etter forutsetninger
• Åpent og trygt foreldresamarbeid
• Mye tid til lek og gyldne øyeblikk
• Barn som får frihet til å utvikle seg til seg selv innenfor tydelige grenser som gjør barna trygge
• Tidlig hjelp og veiledning når det kreves
• Personale som gir mye nærhet og omsorg

Omsorg og trygghet
Godt arbeidsmiljø
Glade barn
Stabilt personale
Flott uteområde
Varierte dager
Mange fellesaktiviteter
Fantasifulle og kreative voksne
og barn skaper varierte og
spennende aktiviteter
I utvikling
Pågangsmot
Spontanitet
Inkluderende
Mange voksne som deler inspirasjon
og ideer med hverandre
Jobber aktivt med barns medvirkning
Gode rutiner på barn som
trenger noe ekstra

Kontaktinformasjon
Adresse:
E-post:
Web:
FB:
		

Parkveien 42, 8005 Bodø
asphaugen.bhg@bodo.kommune.no
http://asphaugen.bodo.kommune.no
Asphaugen barnehage
- Glade barn i sentrum

Hvis du vil fly som ei havørn, kjempe med
drager, og reise til fjerne galakser?
Så la Bodøvinden ta deg med til Asphaugen barnehage. Hos oss
drar kreative barn og voksne ut på fargesprakende eventyr.

Telefonnummre:
Kontor:		
75 55 61 80 / 75 55 61 81 / 907 17 094
Hestehoven: 906 99 344
Rødkløveren: 907 27 810
Tusenfryd
414 94 213
Hvitveisen
414 76 173
Blåklokka
414 89 053
Prestekragen: 414 79 763
Vil du vite mer? Se vedlegg og informasjon på vår
hjemmeside, asphaugen.bodo.kommune.no

”En god start gjør barnet
trygt, glad og smart”

FN’s bærekraftsmål

• Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag,
uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine
• FNs bærekraftsmål består av 17 mål
• For Asphaugen barnehage vil det si å fremme verdier, holdninger og praksis
for mer bærekraftig samfunn
Prestekragen

Hvitveisen

Tusenfryd

ÅRSPLAN
2020 - 2023

Vi ønsker å utvikle oss!
Tilbakemelding direkte til oss er gull verdt!

Rødkløveren

Blåklokka

Hestehoven

Asphaugen barnehage

Innhold
Årsplanen er utarbeidet etter Lov om barnehager, 2005 og Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver, vedtatt av Stortinget i 2017 og FN’s Barnekonvensjon.
Barnehagens innhold er mangfoldig og variert og er utarbeidet i tråd med Rammeplanens 7 fagområder.
• Kommunikasjon, språk og tekst.
• Kropp, bevegelse, mat og helse.
• Kunst, kultur og kreativitet.
• Natur, miljø, teknologi.
• Antall, rom og form.
• Etikk, religion og filosofi.
• Nærmiljø og samfunn.
Aktiviteter og muligheter
I Asphaugen barnehage finner vi på mye artig og spennende. Både barn og voksne finner på og deltar i
morsomme og læringsfremmende aktiviteter. Noen ganger er det arrangementer som bygger på årelange
tradisjoner, andre dager fanger vi øyeblikkene og finner på ting ut fra barnas interesser, ønsker og behov.
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Lek
Lek er barnas viktigste aktivitet og barnehagens diamant.
Leken er livsnødvendig for barnet. Det er her barnet lærer og utvikler praktiske, språklige, motoriske og
sosiale ferdigheter. I leken får barnet kjenne på hele følelsesspekteret: Glede, trygghet, harmoni, sinne,
frykt og tristhet, noe som er avgjørende for barns utvikling.

Jeg skulle ønske dagens barn
Lekte mer enn de gjør.
For den som leker som liten
Får en rikdom inni seg,
Som man kan øse av hele livet.
Man bygger opp en varm, hyggelig
Verden inni seg.
En verden som gir styrke om livet blir vanskelig.
Et sted man kan ty til i motgang og sorg.
Sagt av Astrid Lindgren.

Boxbike
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Livsmestring og helse
I Asphaugen barnehage lar vi barna komme med innspill og ønsker, og på den måten medvirke i sin egen
hverdag. Vi gir barna muligheten til å ta valg som de må lære å stå inne for. De får dermed erfare både
skuffelse og motgang som er en naturlig del av livet, på samme måte som trivsel og glede. Vi voksne er der
hele tiden og veileder og støtter barna i denne prosessen. Vi ønsker selvstendige barn som sier «la mæ få
klar det sjøl».

Vi legger til rette for lek gjennom hele dagen, blant annet ved å inspirere til fantasi og skaperglede.
Uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion skal alle barna ha lik
mulighet til å delta og erfare glede i lek. Vi tar leken på alvor, og ønsker å hjelpe barna til å bli gode lekere i
samspill med andre. Den voksnes rolle er både å være lekekamerat, veiviser, igangsetter og lekeavslutter.
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Viktige begreper for oss i denne sammenhengen er:
• Lek
• Omsorg og trygghet. Begge deler er byggesteiner for læring
• Tillit, mestring og respekt og likeverd
• Medvirkning, valg og konsekvenser
• Empati, sosial kompetanse og danning
• Språk og kommunikasjon

Gjennom samspill dialog, lek og utforskning skal barnet få utvikle kritisk tenkning, etisk vurderingsevne,
evne til å yte motstand, og handlingskompetanse. Slik kan barnet bidra til endringer i sin egen hverdag.

Pysjam

Lavvo-uke

Barn og barndom
Både arv og miljø er viktig for et barns utvikling. De første leveårene er barnehagen en viktig del av barnets
hverdag. Vi ønsker at barnet skal få være den beste utgaven av seg selv. I barnehagen er ditt barn en viktig
del av fellesskapet.

Hvem jobber i Asphaugen barnehage?
Personalgruppens utdanning og erfaring er meget god og variert. Hos oss har vi høy pedagogtetthet og
sterk faglig kompetanse. På denne bakgrunnen gir vi veiledning og råd.
Foreldresamarbeid
Barnehagen er for barna og vi jobber for barnas beste. For å få til dette, er vi avhengige av et godt
samarbeid og en åpen og ærlig dialog med dere foreldre. Vi treffer dere daglig i forbindelse med levering
og henting, i individuelle foreldresamtaler og felles foreldremøter. Det er også møter i barnehagens
samarbeidsutvalg.
Vi har sammen med dere et felles ansvar for å legge til rette for at barnas utvikling skal bli best mulig.
Vi forventer at dere som foreldre:
- Samarbeider og følger opp avtaler til barnets beste
- Følger opp barnet med nødvendig klær og utstyr etter vær og føre
- Holder dere oppdatert, og følger med på informasjon som blir gitt via samtale,
oppslag, e-post og Kidplan
- Gir barna tid til å leke og hvile i en travel hverdag
- Framsnakker barnehagen overfor barna
Vi ser at digitale medier opptar mye tid både hos barn og voksne. Vi i Asphaugen barnehage ønsker at dere
som foreldre ser viktigheten av å være tilstede og gi barna hele oppmerksomheten deres. Ikke gå glipp av
øyeblikkene!
Ferie
«Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året, hvorav minimum 2 uker sammenhengende som
hovedferie. Avvikling av hovedferien skal varsles tidligst mulig og senest 8 uker på forhånd. Annen ferie i
løpet av året skal meldes minimum ei uke på forhånd.» Kommunale vedtekter §11
Overganger
Barnehagen har overgangsrutiner for samarbeid med skolen i forbindelse med skolestart. Rutinen
innebærer en foreldresamtale på våren hvor barnet er med. I tillegg er det kontakt mellom barnehagen og
skolen hvor samtaleskjemaene fra foreldresamtalene og TRAS-skjema (språkkartlegging) overleveres. Vi
har også rutiner for overføringer mellom barnehager.
Sykdom
Det kan være vanskelig å vurdere om et barn er friskt nok til å gå i barnehagen. Som en generell regel
kan vi si at hvis barnet ikke kan følge dagsplanen skal det ikke gå i barnehagen. Ved omgangssyke er det
spesielt viktig at barnet ikke kommer for tidlig i barnehagen. Derfor skal barnet være hjemme 48 timer
etter siste symptom.

