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PRESTEBAKKE NATURBARNEHAGE 
DER BYGDAS BARN STARTER SIN REISE. 

Barnehagens verdigrunnlag. 

Nøkkelord for 
barn i trygg 
utvikling. 

PERSONALET. 

En trygg og forutsigbar 
base er viktig for barn i 
utvikling. Barn er i en 
konstant utviklingsprosses, 
og tilegner seg ny kunnskap 
hver dag. Denne 
Prestekragen oppsummere 
våre refleksjoner rundt det 
som er tar plass i vårt 
pedagogiske arbeid.  
Omsorg handler om mye 
mer enn trøst og kos. Å 
møte omsorgsfulle voksene 
lærer barn til å yte omsorg 
tilbake. Vi ønsker at barnas 
opphold her hos oss, danner 
grunnlaget for å bli 
selvstendige, kompetente og 
trygge voksene i framtiden. 
 

Matpakken smaker ekstra godt i blåbærlyngen. (Bildene i avisen er brukt med samtykke fra barn og foreldre) 

Velkommen til Prestebakke Naturbarnehage 

STYRERTEAMET. 

Prestebakke Naturbarnehage er en 
foreldreeid barnehage som ligger 
ved siden av Prestebakke skole. I 
umiddelbar nærhet ligger skogen 
med lysløypenett og flere 
turdestinasjoner vi besøker jevnlig. 
Barnehagen har på dette 
tidspunktet 18 plasser for barn fra 
1-6 år. Vår åpningstid er 06.45 til 
16.30. Hos oss jobber det 
erfarende pedagoger og utdannede 
assistenter. En trygg og 
tilstedeværende personalgruppe, 
danner grunnlaget for gode 
pedagogiske relasjoner som vi anser 
som grunnmuren for selvstendige, 
trygge og lærelystne barn. Vi har 
ledige plasser, og ønsker nye barn  

 
hjertlig velkommen til oss. Hos oss er 
det barn i alle aldre opp til 
skolestarter. Hverdagen vår er trygg og 
forutsigbar med mye lek. Siden vi er en 
naturbarnehage, er vi opptatt av 
naturen. Vi forsker på livet i bekken, 
hvilke fugler finnes i nærmiljøet, 
hvordan vi kan ta vare på kloden, 
matens vei fra bonde til forbruker, 
både med gårdsbesøk, og egen 
grønnsakshage. 
Vi jobber daglig med sosiale relasjoner. 
Vi ønsker å gi barne de redskapene de 
trenger for å kommunisere og samhandle 
godt med andre barn i ulike situasjoner. 
Dette året har vi fokus på vennskap. 
 
« Gode venner er fint å ha» 
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VÅR PEDAGOGISKE PLATTFORM. 
SOSIAL 
KOMPETANSE 
Å være i barn i barnehage 
utfordrer barna sosialt til 
enhver tid. I prestebakke 
naturbarnehage fokuser vi 
på lek og inkludering. Vi 
organiserer hverdagen 
slik at barna får mye 
leketid og sosial omgang 
med andre barn. Dette 
utfordre dem til å dele, 
samtale for å komme til 
enighet, gi og ta, ta med i 
leken osv. Et inkluderende 
lekemiljø fungere som en 
motvekt til utestengelse 
og mobbing. Ved å være 
tett på barnas lek, kan vi 
veilede og avhjelpe i de 
situasjonene det er behov 
for det. Vi bruker ulike 
opplegg i samlingsstund. 
Blant annet bruker vi 
«Venner» Venner er en 
serie med produkter som 
tar opp viktige 
problemstillinger innenfor 
sosial kompetanse. Serien 
tar utgangspunkt i kjente 
situasjoner som kan 
oppstå i barnehagen og 
hjemme, og gir barna 
enkle modeller for 
konfliktløsning. Her møter 
vi Kaninen og pinnsvinet. 
Målet for arbeidet vårt 
er å gi barna redskapene 
de trenger for å 
kommunisere og 
samhandle godt med 
andre i ulike situasjoner. 

 

LEKEN SOM   
LÆRINGSARENA 
 

Leken er den viktigste læringsarenaen 
i barnehagen. Vi har et variert 
lekerepotoar. Her finnes utstyr til 
rollelek, konstruksjonslek og flere rom 
der man kan leke uforstyrret med 
voksenstøtte.  
Vi har bevisst gitt leken stor plass i 
vår hverdag. Personalet er lekende 
deltager i leken. De kommer med ideer, 
tar tildelte roller og veileder når det 
er behov for det. 
Gjennom den frie leken får barn 
medvirket. Vi fanger opp 
interesseområder og ser hvilke 
relasjoner som fungere bra, og hvilke 
som trenger veiledning for å fungere 
slik at de er inkluderende og 
gjensidige. Relasjoner som er 
inkluderende, fungere også som en 
motvekt til utestenging og mobbing. 
 
 
 
 
  

 

SPRÅK OG  
KULTUR. 
 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig 
del av barnehagens innehold. 
Småbarnsalderen er den grunnleggende 
perioden for utvikling av språk. Vi i 
Prestebakke Naturbarnehage sørger for 
at alle barn får varierte og positive 
opplevelser ved å bruke kommunikasjon 
som redskap for tenking, problemløsning 
og utrykk for eget følelsesliv.  
Personalet er bevisste sin viktige oppgave 
som rollemodeller. Verktøyene som brukes 
for språklig opplæring hos oss er 
høytlesing, sang, samtaler, snakkepakka 
med konkreter og visuell støtte.  
I barnehagen vår er vi heldige og ha barn 
fra flere land, med andre kulturer enn 
vår. Vi feirer blant annet nasjonaldagene 
til de ulike landene. Da blir vi kjent med 
landets kultur, språk og mattradisjoner.  
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SKOLEN SOM NÆRMESTE NABO. 

Overgang barnehage/skole. 
KLUBBEN. 

Skolestartene. 
BETRAKTNINGER FRA EN 
GJENNOMSNITTLIG 5 ÅRING. 

Størst i barnehagen. 

Når det har blitt høsten, du er ca 5 år 
og størst i barnhagen starter du i 
klubb.  
Du skal snart begynne på skolen og 
denne ekslusive klubben er du nå en del 
av. Antakleig har du ventet deg nesten i 
hjel. Du har snakket om det i minst et 
halvå,r før det er din tur til endelig å 
kunne kalle deg for skolestarter. 
Klubben er ikke akkurat som å gå på 
skolen. Men det skjer mange spennede 
ting, som skal gjøre deg best mulig 
rustet til å møte skolehverdagen.  
Vi lærer litt om tall og bokstaver, men 
utforsker mest. Dere er ofte på tur, og 
lærer om vennskap og samspill. Dere 
blir en sammensveiset gjeng. Akkurat 
det dere trenger når nye utfordringer 
står for tur. Akkurat den trygge 
vennegjengen som gjør overgangen til 
skole spennede, istedenfor kanskje litt 
skummel.  
 
Lykke til! Vi heier på deg fra andre 
siden av gjerde. 
 

PERSONALET. 

Vi har et tett og godt sammarbeid med 
skolen. Barna hos oss har mulighet til å  
bli kjent med skolen, lærerene og 
elevene som går der. Mange har søsken 
som går på Prestebakke skole og det er 
godt å trygt for dem å vite at 
storebror eller storesøster er i 
nærheten. 
Ofte «møtes» de til en prat ved gjerde 
når elevene har friminutt. Det å erfare 
og oppleve skolen på nært hold, har vi 
bare positive opplevelse med. Skolen og 
barnehagen deltar på hverandres 
arrangementer. Vi er på skolebesøk og 
leker i skolegården.  
 
Når barna i Prestebakke forsvinner ut 
av dørene for siste gang hos oss, vet vi 
at vi har gjort det vi kan, for at 
overgangen skal bli så trygg som mulig. 
Selv om kanskje ikke alle vil være ved 
det, syns de nok det er trygt og vite at 
vi holder ett øye med dem fra andre 
siden av gjerde.  

 

Klubben har gravd ned forskelige ting. Til 
våren graver vi opp igjen og ser hva naturen 
har klart å bryte ned. 

 

Klubben maler vennskapsmaleri. 
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Personalet. 
På prestebakke Naturbarnehagen jobber 
det for tiden en styrer, to pedagoger, en 
fagarbeider og en støtteassistent. Disse 
damene har lang yrkeserfaring fra 
barnehage.  
Vi har også faste vikarer, som er kjente 
og trygge. Personalet er vår viktigste 
ressurs.  
Trine er vår styrer, men jobber også på 
avdeling. Hun har lang erfaring fra 
barnehage, og har jobbet i mange år på 
barnehagen. 
Trine har et godt humør og er populære 
både blant  barn og voksne.  

Beate (pedagog) er barnehagens sangfugel 
og durasellkanin. Det er alltid liv og røre 
rundt henne. Hun er faglig dyktig og god 
på relasjonsarbeid og sosial kompetanse. 
Hun er tydelig og populær.  
Lena (pedagog) klekker kyllinger i 
barnehagen og er opptatt av miljøvern og 
natur. Hun styrer med prosjekter og er 
populær i barnehagehverdagen. 
Grethe (fagarbeider) har 35 års fartstid i 
Prestebakke Naturbarnehage. Grethe er 
kreativ, blid og omgjengelig. Hun er 
reflektert og har masse kompetanse som 
både barn og voksne har glede av.    

Gitte jobber som støtteassisten hos oss.  
Hun er omsorgsfull og har alltid ett ledig 
fang til de som har behov for det.  
Unni er vår faste vikar. Unni er 
omsorgfull, trygg og tilstede. Hun er med 
på leken og er svært populær.  
Personalet deler de samme grunntankene, 
og er motiverte og sammensveiset gjeng 
som drar laset sammen.  

 

Foran fv: Lena Ødemark, Beate Lilleby, Unni Jens, Grethe Golden.    
Bak fv: Trine Frydenberg og Gitte Tajet Sefring. 

 

Styret og foreldregruppa. 
PERSONALET. 

Prestebakke Naturbarnehage er en foreldreeid barnehage.  
I styret sitter det representanter fra forldregruppa. Vi er 
så heldige å ha en engasjert foreldregruppe.  
Foreldregruppa består av ressursterke og inkluderende 
voksne. Sammarbeidet med dem, gjør at vi kan levere et godt 
og varriert barnehagetilbud.  
De åpner hjemmene sine for at vi skal kunne dra på 
gårdsbesøk, og hjelper til når vi arrangerer  sommerfester ol.
De stiller opp på dugnader og er en selvgående gjeng. Det at 
barnhagen er foreldreeid, gjør at foreldrene får ett eierskap 
til barnehagen. Deres stemme blir hørt og anses som en viktig 
ressurs i barnehagens arbeid.  

NATURBARNEHAGE 

HVORFOR VÆRE INNE NÅR ALT HÅP 
ER UTE! 

Som en naturbarnhage har utelivet så 
klart en viktig plass. Vi er ute hver dag i 
alt slags vær. Vi har en fast turdag, men 
går ofte på tur ellers også. Vi har mange 
fine tur områder vi besøker. Skogen er 
like i nærheten. I den er 
læringsgrunnlaget ubegrenset. Dyreliv, 
planteliv og mangfoldet med ulendt 
terreng og motoriske utfordringer, er 
kanskje den beste arenaen for et 
barnesinn i utvikling. Vi er opptatt av å ta 
vare på naturen vår. Bruke det den gir, 
men med måte. Hjelpe til med og lage 
insektshotell, fuglekasser og fuglemat på  

 
 
 
vinteren. Man skal ha respekt for at alt 
i naturen har en sammenheng. Dette er 
viktige holdninger å formiddle til 
fremtiden vår. 
 
«Når man sitte i blåbærlyngen og lytte 
til fuglesangen, mens blåbæra smaker 
som det deiligste godteri, oppdager du 
den blåe tunga til din beste venn. Dere 
fniser og ler til hverandre. Et minne det 
er lett å huske» 
  

Tuva koser seg med blåbær, som storebarna 
har hjulpet henne å plukke. 

 


