Åpningstider

06.45-17.00

Barnehagen ble åpnet i oktober 2003, og vi
feier bursdagen vår hvert år med høstfest
og felles middag for alle familier i
barnehagen.

Sveberg Barnehage SA
Svebergveien 8
7550 Hommelvik

I barnehagen møter barn og foreldre en
kompetent personalgruppe. Vi har 3
avdelinger og en rullerende utegruppe.
Kongla (1- og 2-åringer), Bjørka (2- og 3åringer) og Linerla (4- og 5-åringer). I
tillegg har vi uteavdelinga vår, Maurstua,
hvor 12 barn fra Linerla er to uker om
gangen (rullerer).
Barnehagen har et bevisst forhold til
kosthold med fokus på å ha et rikt tilbud
av frukt og grønt, samt varmmåltid i løpet
av uka. Gjennom måltider og matlaging
får barna utvikle matglede og innsikt i
veien fra mat til måltid.
Sveberg barnehage skal være en sosial og
trygg læringsarena for alle barn og
voksne.

+47 73 97 31 90
www.sveberg.barnehage.no
dagligleder@svebergbarnehage.no

Velkommen til Sveberg
Barnehage!

En opplevelsesrik hverdag!

Satsningsområder

Sveberg Barnehage SA er et samvirkeforetak
som ligger i Malvik kommune. Foreldrene er
eiere og drivere av barnehagen gjennom et
styre som er valgt av generalforsamlingen.
Alle medlemmer av barnehagen går inn med
en andel på kr. 4000,- som tilbakeføres ved
utmelding.

Vår visjon “en opplevelsesrik hverdag” skal
gjenspeile alt vi gjør i hverdagen. Her har vi
voksne som elsker å være ute på tur, noe
som smitter over på barna. I naturen og
nærmiljøet finner vi gode arena for unike
opplevelser.

NATUR
Barna skal oppleve gleden å drive friluftsliv
og bli glad og trygg i naturen. Vi bruker
barnehagens nærområde aktivt gjennom
hele året. Vi følger forandringer i naturen og
lærer om samspillet mellom natur og
mennesker.

Barnehagens nærmeste nabo er Sveberg
Skole, som har en flott idrettshall,
kunstgressbane og et oppgradert utemiljø.
Naturen ligger tett på oss, med mye skog,
lysløype og mange små og store vann. Her
kan vi gå på ski, padle i kano, gå på skøyter
samt undre oss sammen med nysgjerrige
barn og voksne. På Midtsandtangen kan vi
boltre oss i et flott friluftsområde helt nede
ved sjøen.
Barnehagen har et nært og godt samarbeid
med Sveberg skole og flere av kommunens
private og kommunale barnehager.

Vi ønsker å være til inspirasjon for foreldre
og barn slik de er til inspirasjon for oss.
Gjennom et nært og godt samarbeid med
foreldrene vil vi legge til rette for utvikling
av det spesielle og individuelle hos det
enkelte barnet i trygge og allsidige
omgivelser.
Vi skal være et sted hvor foreldrene føler
tilhørighet, en møteplass hvor de kan knytte
bånd seg imellom. Vi ser at ulike sosiale
arrangement i barnehagen og dugnader som
alle foreldre hos oss er pliktige til å delta på
bidrar til nettopp dette.
Vår barnehage bærer preg av humor,
åpenhet, tillit og gjensidig respekt.

BARNS MEDVIRKNING
Barna skal være med på å planlegge og
vurdere det vi gjør i barnehagen. Vi tar
barnas ytringer på alvor og følger opp deres
innspill. Alle barn skal bli sett og hørt hver
dag.
LEK OG SOSIAL KOMPETANSE
Barn bruker leken til å utforske,
eksperimentere og dele erfaringer. De
bruker sine sanser, lærer å forstå seg selv,
andre og den kulturen de er en del av. Leken
er en viktig arena for språkutvikling,
vennskap og tilhørighet. I vår barnehage er
det tilstedeværende voksne i leken som gir
barna trygghet, omsorg og veiledning.
Gjennom leken utvikler barna sosial
kompetanse, og de voksne er støttespillere
som anerkjenner og støtter barnets initiativ.
Vi har ansvar for at barnas oppvekstmiljø er
godt, og motiverer også barna til å si fra når
andre ikke har det bra. I Sveberg Barnehage
er det nulltoleranse for utestenging og
mobbing.

