Litt historie
Hører du Doffen, Strømbråten, 5-årsklubben eller
andre navn på barnehagen, vet du at det har en
sammenheng. I 1970 satte Husmorlaget i Son opp
barnehagen. Vestby kommune overtok
barnehagen etter noen år, og drev Strømbråten
barnehage frem til 1998. 5-årsklubben i Son fikk
bruke de gamle lokalene, og etter hvert som det
ble mindre og mindre barn på 5-årsklubben, ble
det et parktilbud for barn ned til 3 år. De kalte
parktilbudet for Doffen (Deør og Omegn
Foreldreforening).

Vi håper dere som barn og
foresatte vil trives hos oss, og
finne hverdagslivets ro og rytme
på Revehiet og Ulvehiet.

Vestby Naturbarnehage

I 2006 sto bygget klart til barnehage igjen med nye
tekniske installasjoner som ventilasjon, kjøkken,
gulvvarme m.m. etter at foreldrene spurte Vestby
Naturbarnehage om å lage barnehage i lokalene.

avd. Son
Offentlig godkjent barnehage.

Barnehagen ble brukt til både små og store barn.
Begge grupper hadde sterk naturprofil, og da
barnehagen ble utvidet i 2009 med et nytt påbygg,
falt det seg naturlig at barnegruppene fikk eget
navn. De store barna fikk avdelingen for seg selv,
Blåbukk, og de små flyttet inn i Alvebo. Blåbukknavnet er inspirert fra en fin liten bille som barna
kjenner godt fra skogen, og Alvebo symboliserer
drømmer, og å gjøre det umulige mulig.
Vi valgte å beholde inngangspartiet til Blåbukk, og
lagde to nye innganger på Alvebo. Tomtegrensene
gjorde at nybygget måtte bli et bygg i to etasjer. Vi
valgte å bygge nederste del i mur og øverste del i
tre. Vi har kjøkkenkrok i begge etasjer.
Vi er veldig fornøyde med takoverbygget som gir ly
for regn og sol, og gir huset en helhet som manglet
tidligere.
I 2017 endret avdelingene navn:
Blåbukk=Ulvehiet, Alvebo=Revehiet
I 2021 brukes underetasjen som kontor/utvidet
pauserom. I førsteetasjen har vi barnas bibliotek,
formingsrom, rom for rollelek og rom for
konstruksjonslek. I tillegg har vi garderobe,
kjøkken, bad og et lite kontor.

Med barna, ernæring og naturen i fokus.
Velkommen til et naturlig oppvekstmiljø!

Vestby Naturbarnehage avd. Son
Strømbråtenveien 20, 1555 Son
Telefon: 4808 0850 eller 4808 0855
Mail: sonnatbh@online.no

www.vestbynaturbarnehage.no

Revehiet, småbarnsgruppe
Vi er en liten gruppe med barn i alderen 0 – 3 år, men vi
er veldig mye sammen de større barna på Ulvehiet. Vi
ser at både store og små har stort utbytte av å være
sammen, både i forhold til læring, men også med tanke
på relasjonsbygging, omsorg og empati.

Barnehagens visjon:
En god barndom
med sekken fylt med mestring!

Vi er en liten gruppe med barn fra 3 år og oppover, som
trives godt.
Vi er opptatt av å vise barna respekt ved å ta oss tid til å
lytte, snakke med og til på en verdig måte. Empati,
forståelse og problemløsning er viktige nøkkelord for
oss i tillegg til humor og glede. Når barna har det bra,
har vi det bra! Vi liker å jobbe med små og store
prosjekter knyttet til ulike tema og årstider.

Vi har skogen som nabo. Skogen innbyr til lek og
motoriske utfordringer. Vi går ofte på turer, både korte
og lange. Vi pakker gjerne sekken med matpakker, eller
lager dagens mat på tur.

Vi benytter oss ukentlig av nærområdets fasiliteter;
sjøen, skogen, Son/Son bibliotek, lysløypa, skøytefotball- og sykkelbanen og alpint-/akebakken. Vi er også
på lengre utflukter med minibuss, og elsker å pakke
tursekken. Hos oss er alle barn ivrige ”vaktmestere”
som aktivt deltar i dagens gjøremål. Matlaging i
barnehagen, og på tur, er selvskrevne aktiviteter.
Naturen er den optimale lekeplass året rundt. I tillegg
er vi glade for at Vestby Naturbarnehage tilbyr gratis
vanntilvenning, som eneste barnehage i Vestby.

For de minste barna fokuserer vi på å skape en
forutsigbar og stabil hverdag, slik at barna blir trygge.
De mellomstore får større og større innflytelse på
hverdagen. Det er viktig at vi som voksne kan være
fleksible og endre på planer ut ifra barnas ønsker og
behov. Dette gir oss hverdager fylt med masse glede og
humor.

Barnehagen har en egen turvenn, Mille

Vi er opptatte av sunn og variert mat og serverer to
måltider om dagen

Ulvehiet, storebarnsgruppe

Matlaging på bål gir måltidet en helt annen
dimensjon

I vår barnehage er vi fleksible. En dag trenger noen å
være mer inne enn andre, trenger litt mer
hjelp/oppmerksomhet, kos el.l. Variasjonen i samspill
med barna gjør vår hverdag super, interessant og helt
spesiell.

Vi klekker kyllinger om våren som etter hvert flytter

