
 

 

 

 

 

 

 
Natveitåsen barnehage har 5 avdelinger med plass for barn fra 1- 6 år. Barnehagen eies av 
Birkenes kommune, og ligger fint plassert rett utenfor sentrum på Birkeland, med mange flotte 
muligheter for turer og naturopplevelser rett utenfor porten. 
 

TILBUD OG ÅPNINGSTID 

Barnehagens åpningstid er mandag - fredag  

kl. 07:00-16:30.  

Tilbud: 100% 5 dager/uke 

 80%   4 dager/u ke  

 60%   3 dager/uke   

 

Avdelingene:  

 Solstaua: 1-2 åringer   

 Grassbakken: 1-2 åringer  

 Elvebruset: 3 åringer  

 Grua: 3-4 åringer 

 Måltemyra: 5-6 åringer 

 

OM BARNEHAGEN 

Vi opptatt av at alle barn skal møtes av anerkjennende voksne som ser og møter barna på deres 

følelser, tanker og behov. Vi vil at alle barna i barnehagen skal oppleve seg selv som verdifulle og 

viktige.  

På alle avdelingene har vi fokus på å tilrettelegge for trygghet og god tilknytning og det å bygge gode 

relasjoner mellom både barn og voksne. Vi har også fokus på gode overganger når barna skifter 

avdelinger. 

 

Vi vet at de minste barna som starter på småbarnsavdelingene er særlig sårbare, og at de trenger å 

bli sett og møtt på sine behov av voksne som er genuint opptatt av det enkelte barn. I tillegg har de 

stort behov for forutsigbarhet og opplevelse av nærhet og gode relasjoner. Vi har derfor lagt til rette 

for små barnegrupper på disse avdelingene. Ved oppstart bruker vi god tid på at barna skal bli trygge 

i barnehagen, og for at de skal få en god tilknytning til de voksne på avdelingen. De pedagogiske 

lederne på småbarnsavdelingene har fordypning i småbarns-pedagogikk. 



VERDIER: 

Vi ser på barn som likeverdige mennesker med like rettigheter til å bli sett og hørt og å oppleve seg 

betydningsfulle. Barn lærer i sosiale relasjoner. De er avhengige av dyktige voksne som tilrettelegger 

for- og bidrar til gode relasjoner mellom både voksne og barn og mellom barna. 

 

Vårt verdisyn og vår praksis i Natveitåsen barnehage skal være preget av at: 

 Vi forstår barn i lys av hva de har opplevd.      

 Vi møter barn med omsorg selv når de utfordrer oss    

 Uforståelig atferd kan være et uttrykk for smerte, noe som er vanskelig 

 

PEDAGOGISK ARBEID:      

Våre fokusområder er: 

 Uteliv, natur og motorikk  

 Trygge, varme voksne som kan gjøre en forskjell i barnas liv. 

Vi er mye ute på tur i nærområdet, og vi har egen gapa-huk i villmarka vår. 

  

Tema er «Lek for livet» 

Leken for barn, er lyst-betont. Den er indre motivert og den er  
på liksom, men likevel også på alvor. Når barn leker, bearbeider 
de inntrykk og erfaringene de gjør seg. De leker her og nå, og  
har en egenskap til bare å være tilstede i leken og i situasjoner,  
som vi voksne bare kan drømme om å oppnå selv. Lekens  
egenverdi har ikke bare betydning for her og nå situasjonen,  
men den har et livslang forløp videre inn voksen livet.  
I leken kan barnet lære å ta hensyn, vente på tur, gjøre seg  
språklige erobringer og danne vennskap som kan vare livet ut.  
Dette er bare noen få av de mange, positive erobringer som barnet gjør seg i lekens samspill.  
 

Vi leker for å ha det gøy, for når barn har det gøy, blir læringen indre motivert. Og indremotivert 
læring, er læring som kommer innenfra. Læring som kommer innenfra er læring som barnet tar med 
seg videre i livet og lagrer i hukommelsessenteret i hjernen. 
Vi skal legge til rette for at barna skal få erfaringer med de ulike leketypene. De voksne må skape et 
lekende fysisk miljø som gjør at barn og voksne blir inspirert til å leke og utfolde seg. 
 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen har sammen med Birkenes folkebibliotek  

etablert et mikrobibliotek i barnehagen.  

Målet med denne satsingen er å øke barnas leselyst og  

bidra til god språkutvikling. 

 

 

 



Satsningsområdene våre er:  

1. Inkludering og vennskap 

Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens  

egenverdi skal anerkjennes. Vi tilrettelegger for gode vilkår for lek og  

utvikling av vennskap. 

Vi ønsker at alle barn skal oppleve at de er betydningsfulle og at de er en viktig del av 

fellesskapet, og vi jobber aktivt for at barna skal være i et positivt samspill med barn og 

voksne. 

2. Likestilling og mangfold 

Alle barn skal ha like muligheter for å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap og i 

alle aktiviteter i barnehagen.  Barnehagen skal gi rom for barnas egen kulturskaping, og bidra 

til at alle barn kan oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. 

 

KOSTHOLD: 

Vi har stor fokus på et sunt kosthold og sunne kostvaner. Vi serverer frukt og grønt til alle måltider, vi 

bruker grove, sunne produkter og varmmat tilberedes fra bunnen av. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT: 
Styrer: Mette Harberg tlf:   47 29 40 66 
Kontortelefon Natveitåsen barnehage:  37 28 17 35 
Epost: meha@birkenes.kommune.no 
Facebookside: Natveitåsen barnehage 
 
Telefon til avdelingene: 
Måltemyra: 48 14 67 24 
Grua:  97 47 39 73 
Elvebruset: 90 99 40 69 
Grassbakken: 90 99 14 24 
Solstaua: 46 93 40 39 
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