
   

 

Litt om oss😊 

Golivegen 40   

4700 Vennesla   

Eier: Kristin Bjerke Jakobsen 

Daglig leder/ped.leder: Kristin Bjerke Jakobsen 

Plasser: 10 

Alder: 0 – 6 år 

Åpningstid: 0630 – 1700 

Tilbud: 60 – 100 % 

Pris: Følger UDIR`s sats for full plass. Ta kontakt ved delt plass. 

Kost: 300 kr for full plass 

Tur/fest-penger: Blir besluttet i foreldrerådsmøte hvert år. 

Ferie: Barnehagen har egen ferieliste. 5 planleggingsdager i året. 

Barnehageåret går fra 15. aug. – 14. aug. neste år. 

Bringebærdalen familiebarnehage er en barnehage som åpnet i november 2007. Vi holder til i 

1. etg. i familiens enebolig. Vi har et stort uteområde som ble oppgradert i 2017. Lokalene inne 

er lyse, trivelige og hjemmekoselige. 

Personalet består av styrer/pe.leder i 100 % stilling, 1 assistent i 100 %, 1 assistent i 60 %, 1 

assistent i 20 % og 2 lekeressurser. 

 



   
 

Hos oss i Bringebærdalen familiebarnehage skal vi være støttespillere for barn, foreldre 
og hverandre. Det er vi gjennom å være aktivt engasjerte og ved å ha en positiv 
innstilling til jobben vår. Vi skal se det beste hos hverandre, både barn og voksne, og 
akseptere forskjellighet og det å være lojale overfor hverandre. Det at vi vil hverandre 
vel, er en god leveregel å ha som voksen, og det skal vi overføre til barna gjennom å 
være gode rollemodeller. 
Arbeidet vårt med barn skal preges av at vi ser på barna som aktive, nysgjerrige og 
undrende. Den kjente filosofen Sokrates har uttalt, «et liv der en ikke spør om hvorfor, 
er ikke verdt å leve». Det er derfor viktig å anerkjenne og møte barnas undringer og 
tanker som stadig dukker opp i hverdagen. På denne måten bidrar vi til barns læring og 
kunnskap.  
 

Vår visjon;  

« Stedet hvor barn får være barn i glede, lek og læring – hvor vi skaper gode 

hverdager i en levende barnehage» 

Vi ønsker å være en trygg og god oppvekst- og læringsarena for barna der vi støtter og 

veileder barna ut fra egne forutsetninger og behov. Vi skal oppmuntre og støtte barna i 

å utvikle sin identitet og personlighet, og møte barna med anerkjennelse og respekt for 

de mennesker de er. De skal få oppleve den tryggheten de trenger til å sette sine egne 

spor, uttrykke seg selv, tørre å vise hvem de er og å stå for sine egne meninger. 

Lek er en stor del av barnas liv. VI setter fokus på å etterleve rammeplanens mål om at 

personalet skal være tilgjengelige for barna ved støtte, inspirere og oppmuntre barna i 

deres lek. Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen. Hverdagslivet inneholder 

små og store opplevelser som danner bakgrunn for barns læring. Vi skal gi barna 

muligheter til utfoldelse, og la de få egne erfaringer, også ved å la de prøve seg på ting 

de ikke helt får til.  Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel i 

barnehage. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial 

kompetanse. 

Ønsker du plass i en liten, trygg og hjemmekoselig barnehage, er du velkommen til å søke hos 

oss. Vier fleksible og åpne, og lager et veltilpasset barnehagetilbud til deg. 

Tlf. barnehagen: 40 55 24 17 Styrer: 46 66 20 10 

E-postadresse: bringebaerdalenfbhg@gmail.com 
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