INFORMASJONSHEFTE KÅRSTUA BARNEHAGE 19/20:

Kårstua barnehage: Adr: Rennåkervegen 21, 7620 Skogn
Tlf: barnehagen 74081909/ Merete 91884071
E-post-adr: barnehagen@kaarstua.no
Hjemmeside: http://kaarstua.barnehage.no
Personalet fra 01.08.2021:
Assistenter:
Ann Helen Sørmo 80 %
Kristian Høyslo-Winge 100%
Siw Ingrid Skramstad 100 %
Zoia Mykolaichuk 60 5
Barne- og ungdomsarbeidere: Augusta Myhr 100 %
Tonje Veimo 60%
Asgeir Edvardsen 100%
Lærling:

Kine Bjørnes 60%

Pedagogisk ledere:

Ingrid Hjelmsøy 90 %
Emil Bjørn 100%
Hilde Sand 90 %
Anita Hallan 100 %

Styrer/Eier:

Merete Bøhn-Flatås 100%

Generell info:
Vi er en privat barnehage, som eies av Arnt Ove Flatås og Merete Bøhn-Flatås. Barnehagen har i
dag 13 ansatte fordelt på 11 årsverk, og tre avdelinger. Vi er godkjent for 56 tilskuddsplasser
som fra høsten 2021 utgjør til sammen 42 unger. Avdeling “Kammerset” er vår småbarnsavdeling,
hvor det i år blir 10 unger. På storbarns-avdelingene “Kåret” og «Landstad» går de største
ungene. Kåret får i høst 18 unger mens på Landstad blir det 14 unger
Vi har åpent 5 dager i uka, med åpningstid fra kl. 07.00 – 16.15. Dersom behov for utvida
åpningstid kan det avtales med oss. Vi stenger barnehagen i romjula, i den korte påske-uka og i
hele juli.

Kårstua ligger i landlige omgivelser med massevis av turområder og tur-muligheter. Vi holder til i
det ombygde kårhuset på Rennaker gård, v/ Renden, ca. 3 km. fra Skogn sentrum og ca. 7 km. fra
Levanger sentrum. Her disponerer vi ei stor, inngjerda tomt med mye plen, ei stor grillhytte samt
områder med bærbusker og en liten eventyrskog. Inne på barnehagens område har vi i
sommerhalvåret i innhengning to slakte-gris, kaniner og hane-far m/to høner, som vi steller, flir
og mater på skift.
Alle dyra er på ”pensjon” borti gården i de kaldeste månedene om vinteren.
Nærområdet byr på mange turmuligheter, både Rennan-kammen og i Troillskogen, I Gilstadmarka og til Naturleikeplassen. I tillegg er Reinniælva ett svært populært turmål. Vi bruker
naturen aktivt som leike- og læringsarena. I tillegg tar vi beina fatt og besøker Skogn b-u og
Skogn sentrum inni-mlm.
Kårstua har en flott minibuss sammen med Purktrøa bhg. Som vi disponerer annen-hver uke til
mere perifere turmål rundt om i Skogn og Levanger, - som f.eks til byen, ved sjøen og på fjellet.
+Skolestarterne deltar i 10-på-Topp i Levanger, -og bruker bussen da.
Kjernetida i Kårstua er mellom kl. 09.00 og 14.00. I denne perioden kan turer og andre
aktiviteter finne sted. Dette betyr i praksis at vi på turdager drar fra barnehagen kl. 09.00 og
kommer tilbake ca. kl. 14.00. Frokost 07.30 - 08.00, -og den må dere ha med hjemmefra, men
lunsjen får dere her. Den består bl.a. av heimbaka brød. Fruktmåltid + knekkebrød kl 14.00.
I Kårstua legger vi stor vekt på at ALLE ungene som trenger å sove, -eller ei kvilestund/avbrekk
fra sosialt samvær, leik og fysisk aktivitet skal få det. Samfunnet som helhet har utvikla seg dit
at alle er «PÅ» hele tiden, og det skjer mye, -både på fritida og i barnehagehverdagen. Vi ser at
ungene er en del slitne, og har behov for søvn, kvile og stillhet. Både innomhus og ikke minst
stillhet ute i naturen. Derfor har vi innført fast kvilestund hver dag for alle unger og voksne,
både dager vi er inne og ute på turdagene. Dette gjelder også for stor-ungene på Kåret og
Landstad. Da henger vi opp hengekøyer eller de får kvile under varme ull-pledd på graset oppe i
Kutrøa, på naturleikeplassen eller over lyngen eller mlm trærne ute i skogen.
Vår filosofi er: Søvn avler søvn og gir god helse! Både mentalt og fysisk. Så vår praksis er:
ALLE som trenger å sove en blund skal få det

Vi ønsker beskjed dersom deres barn ikke møter i barnehagen.
Vi gjør oppmerksomme på at personalet begynner arbeidsdagen kl. 07 og slutter kl. 16.15. Dette
betyr i praksis at dere som henter etter kl. 16 møter en ferdigrydda barnehage. Det oppfordres
til å forlate barnehagens område senest 16.15, for å unngå overtid på personalet. Vi følger
Levanger kommunes satser for bot ved for sein henting.
Pedagogisk innhold:
Vi forholder oss nå til den nye «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», med
utgangspunkt i alle de syv fagområdene. Vi har ekstra fokus på musikk & friluftsliv.
Vi legger til rette for aktiv bruk av sang & musikk. Slik ønsker vi å gi barna musikkglede! Her er
vi heldige å ha musikkpedagog Hilde Sand i personalgruppa. Hun har det musikalske ansvaret på
hele huset, - og har jevnlige musikkstunder i lag med resten av de voksne. Kårstua bruker bl.a.
samtalen, leiken, kreative formingsaktiviteter og musikkaktiviteter for å utvikle barnas språk og
evnen til kommunikasjon og samhandling. Slik bearbeider også barna de ulike inntrykk de får i
hverdagen.

Hvert år har vi den årlige sommer-forestilling i første uka i juni, hvor alle unger og voksne
deltar. Vi ønsker å gi barna mulighet og selvtillit til å ta delta ut fra sitt utg pkt, og til å ta ulike
roller og øve seg på å være i fokus. Slik får de utvikla både sitt selvbilde og sin kreativitet. Vi
tror i tillegg de blir godt rusta til å møte hverdagen og livet for-øvrig. I en slik langvarig og
kreativ prosess flettes alle fagområder inn, og årets tema ligger i botn. Alle ansatte og ungene
har sammen medansvar og innflytelse i denne prosessen fram mot forestilling på sommeravslutninga! Slik blir Kårstua barnehage en viktig kulturarena for ungene!
Vi har alltid stort fokus på voksenrollen, hvor vi streber etter en anerkjennende og varm
væremåte, -samtidig som vi setter tydelige grenser for ungene. I vårt utviklingsarbeid jobber vi
aktivt med voksenrollen og kommunikasjon, både barn-barn og voksen-barn. Vi jobber avdelingsvis
og hele personalgruppa sammen. Her får vi veiledning av Ulla Brit Ertsås fra DMMH, gjennom
satsning og kompetanseheving for alle barnehager i Levanger og Verdal kommuner.
Vi ønsker i tillegg å gi barna gode og varierte naturopplevelser i nærmiljøet, og har derfor
friluftsliv som gjennomgangstema hele året. Her tilføres nye begrep, og samhandling stimuleres.
Barnas motorikk vil også utvikles ved leik og ferdsel i variert terreng, og vi ønsker å utfordre
barna til å tøye egne grenser. Vi har faste tur-dager og utedager for alle på huset.

I tillegg har vi nå etablert ett nytt konsept: Utebarnehage på naturleikeplassen. Da leveres
og hentes ungene oppe ved skogen. Vi deler inn i utebarnehage-perioder hvor hver avdeling. Da er
vi der hele dagen.

I Kårstua lærer vi oss hvor maten kommer fra, vi høster fra naturen og dyrker vårt eget i
grønnsakskassene. Samtidig følger vi våroinna og høstoinna på gårdene i rundt oss. Fra jord-tilbord er viktig læring for oss.
Vi får også delta på slakting av grisene, samt på småviltjakt i lag med ped.leder og jeger Emil +
kår-kaill, kjentmann og ivrig jeger Nils Bøhn. Elgjakta er forbeholdt førskolegruppa, - i lag med
Merete og hennes jaktlag. Vi følger også utvomming, slakting og foredling av eventuelt felt vilt.
Dette vil vi avklare med hver enkelt heim. -Vi i Kårstua barnehage ønsker å ivareta slike gamle
tradisjoner, og foretar i tillegg sylting og safting av all bæra, -og før jul baker vi flatbrød og
lager sylte av grisekjøttet. Kårkjærring Mertha Bøhn hjelper oss gjerne!
Se forøvrig årsplan og månedsbrev.
Barnehagens verdier og holdninger:
Barnehagen skal representere trygghet og omsorg for alle brukere, og være et supplement til
heimen. Vi anser foreldrene som eksperter på sine barn, og er derfor viktige støttespillere og
rådgivere for oss personale i barnehagen. Samtidig har vi hovedfokus på barnets beste. Og vi
anser oss som kompetente voksne som kan bidra med veiledning i fht foreldre-rollen.
-Vi ønsker å ha en åpen dialog med dere foreldre, hvor vi gjensidig forteller hverandre om stort
og smått som har hendt, både i barnehagen og i heimen. Vi er opptatt av å se hvert enkeltindivid, og ønsker å gi barna muligheter og opplevelser som fremmer deres individuelle
særegenheter. Samtidig er livet i barnehagen preget av mye samspill, som gir barna nødvendige
sosiale ferdigheter. Vi ønsker å gi ungene varierte mestringsopplevelser, samtidig som vi
utfordrer dem og gir litt motstand. Slik har vi tro på at de kan bli mere robuste og bedre takle
overgangen til skolen og til livet for øvrig. Vi verdsetter trygghet og vennskap, og setter derfor
av mye tid til leik, – både inne og ute. Leiken er ungenes viktigste utviklings-arena!
Kårstua barnehage, -revidert 03.06.2021

Merete Bøhn-Flatås.

