
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilnummer Drømmehagen:  
903 67 405 

Mobilnummer til Noas ark:  
948 04 501 

Styrer:  
51423978/907 00 153 

 

Kort oppsummert fra foreldremøtet  

Vi har utvidet kristen formålsparagraf: 
Det vil si at vi vil formidle kristne etiske 

grunnverdier, og en levende tro til barna – en 

tro som kan gi barna trygghet i hverdagen. 

Vi har kristen samling en dag i uka. Vi 

markerer høytider. Vi har med oss det kristne 

menneskesynet i møtet med barna i hverdagen.  

Merk alt  
av klær og utstyr, 

tutter, matbokser og 
lignende. 

 
Husk å legge posen i 

vogna når dere 
leverer, og tre i selen. 

Ta posen inn i 
garderoben igjen når 
dere henter. Vogna 

skal stå i skuret. 

Forventningene vi har til dere foreldre  

1. Fortell oss hvordan barnet har det  

2. Ha god oversikt over klær og utstyr 

som barnet ditt trenger.  

3. Følg godt med på informasjon som 

gis ut (månedsbrev, mail og oppslag) 

4. Hold åpningstidene. Hent i god tid! 

5. Trygg parkering med baken på 

bilen inn og avskrudd bil. 

6. La mobilen ligge i lomma ved 

henting og levering. 

7. Gi beskjed, eller spør om det skulle 

være behov av noen slag. 

8. Gi beskjed innen 09.00 ved 

sykdom/fri, og om andre skal hente.  

Vi er en gardsbarnehage:  
Barna skal få mulighet til å 

utvikle kjærlighet, omsorg 

og respekt for naturen og 

husdyra.  

Vi er i fjoset/ på tunet en 

dag i uka. Barna tilvennes 

gradvis og er med på stell, 

kos og mating av dyra.  

 

Gode spørsmål å ta med seg:  

Bli enige: Hva er viktig for oss at barna skal 

lære? Hva er viktige verdier for oss som familie?  

Hva kan barnet bestemme og hva bestemmer vi? 

Hvordan vil vi møte dem i deres sinne, 

frustrasjon, tristhet og gråt, glede og begeistring?  

Hvordan bygger og vedlikeholder vi en god 

relasjon til barna? Hva kan vi gjøre mer av? 

Hvilken grøft er det mest ubehagelig for deg å 

falle i (RØD/GRØNN), og hva trenger du for å 

komme ut av den? 

 

Foreldreoppmuntring! Barn er en gave fra Herren (Salme 127:3) 

 

Du er så viktig for dine barn! Og du har stor påvirkningskraft! Hvordan du 

oppdrar og lærer dem å møte ulike situasjoner hjemme, vil være med å forme 

dem resten av livet. Hjemmet er den beste og tryggeste læringsarenaen for 

både praktiske ferdigheter og sosial kompetanse. Så øv godt  

 

Så inn gode frø. Fyll på kjærlighetstanken og bygg sunne og sterke relasjoner 

i hjemmet. Gi barna konsentrert oppmerksomhet. Når vi feiler: Be om 

tilgivelse! Vi er rollemodeller. Det viktigste er ikke at vi skal gjøre alt rett, 

men at vi reparerer og gjenoppretter ”hjertekontakten”, når vi gjør feil.  

 

Vi i barnehagen ønsker å være «en god nummer to», og heier på dere som 

foreldre og familie! Dere er barnas viktigste voksne! Vi fyller på 

kjærlighetstanken oppå grunnlaget dere har lagt hjemme.  

  

Ledertrøyen:  
(fra boken ”Det varme blikket”) 

 

Vi voksne må ta ledelsen 

 i vår relasjon til barna.  

Barna er avhengige av det.  

Men hva innebærer det egentlig  

å ta på ledertrøyen?  

 

Vi tar ansvar for egne følelser.  Vi er voksne 

som er en bevisste ledere i familien. Mor og 

far er et team! Vi balanserer varme og trygge 

grenser.  

 

Varme – Kjærlighet, omsorg, tilstede, slik at 

barna kjenner seg elsket og verdsatt.   

Tydelige krav og grenser- som også er kjærlighet 

og omsorg, gi rammer og tydelige forventninger 

som skaper mestring, trygghet og forutsigbarhet.  

 

Dersom vi bare er varme (grønne) kan vi fort bli 

ettergivende og barnet blir bærer av ansvaret. 

Dersom vi bare har tydelighet (er røde) skapes 

frykt og manglende opplevelse av kjærlighet og 

nærhet.  

 

 

 

Årsplanen, informasjon om 

sykdom, årshjul og mye mer finner 

dere på nettsiden våres. 

www.vasshusgardsbarnehage.no 
 

Dere finner oss også 

på facebook  

SU (samarbeidsutvalget) 
Representantene fra Drømmehagen er:  
Maria Elstad (mor til Emily)  
Maren Versland (mor til Marte)  
Representantene fra Noas ark er: 
Sunniva Malmin (mor til Adrian) 
Merete Ramsland (mor til Viktoria)  

Eventyr  
som tema på 

småbarnsavdeling vil 

være en inspirasjonskilde 

til samlingsstunder og 

lekeglede.  

 

Snakk ALLTID med personalet både når 

du leverer og når du henter barnet ditt.   

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/

