Utfyllende kommentarer fra foreldre i Sommerly til søknaden «Årets barnehage 2017»
Lykke til med søknaden!
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•

•
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Et basistilbud med høy kvalitet
• Sommerly barnehage har en flott gjeng med meget dedikerte ansatte som sørger for at barna koser seg
og har det gøy i barnehagen
• De har ekstra ressurser tilgjengelig på huset slik at de ikke har behov for vikarer ved sykdom, noe som
verdsettes høyt både av barn og foreldre/foresatte da man alltid møter kjente voksenpersoner dersom
en av de «faste» på avdelingen er syk eller borte.
• At det er ekstra bemanning gjør det også mulig å dele opp barna i mindre grupper og gjøre ulike
aktiviteter og flere aktiviteter enn om man ikke hadde disse ressursene tilgjengelig.
• Det er et godt og variert mattilbud i barnehagen som bidrar til et variert kosthold
• Barnehagen har et stort, flott uteområde som gir rom for mange ulike aktiviteter, både på flatt underlag
og i terreng.
• Det flagges alltid når et barn har bursdag og det feires på avdelingen. Barna får flotte kroner – ofte med
tema som passer til barnets interesser. Veldig stas for de små!!
• Det legges ut mange fine bilder på barnehagens hjemmeside (krever innlogging, ikke åpent for alle) slik
at foreldre/foresatte kan se hva barna har vært med på. Dette er fint for foreldrene og veldig stas for
barna da det er enklere for dem å fortelle mer om hva de gjør når man kan se på bilder hjemme
samtidig som man snakker om det
• Det er «ha med dag» en dag i uken – og det er klare retningslinjer for hva man kan og ikke kan ha med
(f.eks ipads).
• Barnehagen er både flinke på «de store tingene» men også på «de små tingene» som at man f.eks får
en tekstmelding om at alt går bra hvis barnet har vært lei seg ved levering eller lignende.
En klar og tydelig pedagogisk profil
• Tilvenning og overgang fra småbarnsavdeling til stor avdeling tilpasses barnet, og sikrer en god
opplevelse både av barnehagestart og skifte av avdeling (for både barn og foreldre/foresatte).
• Periodeplaner med hva som skjer i de kommende ukene, mål for disse aktivitetene/temaene, hva
rammeplanen sier ift dette temaet/aktiviteten sendes til foreldrene
• Faglig utvikling hos de ansatte – eksempelvis deltakelse på kurs/foredrag o.l.
• Foreldre invitert til foredrag om mobbing – et godt tilbud formidlet fra barnehagen til foreldre om et
veldig viktig tema
En god og tydelig ledelse
• Sommerly Barnehage har en svært engasjert leder som jobber hardt for å drifte barnehagen på best
mulig måte.
• Leder legger stor innsats i å sørge for at barnehagen til en hver tid å følger gjeldende lover og regler
og hun følger også med på planlagte, fremtidige endringer slik at det jobbes proaktivt med punkter som
potensielt kan påvirke barnehagen.
• Hun – sammen med øvrige ansatte – søker hele tiden å legge til rette for et godt samarbeid mellom
barnehage og foreldre/foresatte
• Det er en stor dugnad i året hvor foreldre jobber sammen for å reparere, montere, forbedre ulike
områder i barnehagen. Disse er meget godt organisert – oppgaver er fordelt i forkant og sendt til
foreldrene. Alle vet hva de skal gjøre når de kommer, og det utrettes svært mye på disse dugnadene.
Barnehagen stiller med mat og drikke – slik at det blir en sosial aktivitet samtidig som man jobber.
• Ped ledere er flinke til å informere om planer/aktiviteter - både for kort og lang sikt.
• Det er god struktur på foreldresamtaler, og det er alltid mulig å be om en ekstra samtale hvis man
ønsker å avklare noe spesielt. I tillegg er det et årlig foreldreråd hvor foreldre kan møtes for å diskutere
temaer som vedrører barnehagen – dette foregår uten ansatte fra barnehagen til stede, ledet av SU
Tilfredse foreldre
• Sommerly barnehage fikk best score av alle barnehagene i Fet kommune, og hadde i tillegg en veldig
høy svarprosent.
• Flere ganger i året er det aktiviteter hvor foreldrene inviteres, og som legger til rette for at foreldre
møtes og blir kjent. Dette er igjen positivt for barna når de etter hvert har lyst til å besøke hverandre e.l.
(fordi foreldre/foresatte også har møttes/kjenner hverandre) og fordi mange av barna kommer til å gå
på samme skole slik at man har stor nytte av å sette foreldre i kontakt med hverandre også på lang sikt.
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Et godt omdømme
• Det er ingen tvil om at Sommerly barnehage har et godt omdømme – fornøyde foreldre (ref resultatet
fra foreldreundersøkelsen) snakker med andre om barnehagen og dette vil naturlig nok spre seg videre.

(Skrevet av Tone Østlid Nysted)

Denne oppmerksomheten fortjener dere alle som jobber der. Dere er en bunch med ansatte med deg Cathrine i spissen
som er genuint interessert i barn, og dere vil at de skal ha det best mulig i barnehagen. Du/dere strekker dere mot nye
høyder hvert år, og det smitter over på oss som er foreldre til barna.
Dere skal vite at vi er dere evig takknemlig for den innsatsen dere hver dag legger ned.
(skrevet av Kjell-Magne Arntzen)

Ingen tvil om at Sommerly er en fantastisk barnehage!
At foreldrene er fornøyde er det ingen tvil om. Mange av oss har erfaring fra andre barnehager både i og utenfor
kommunen, og alle er samstemte om at barna våre har det aller best i Sommerly. Hva vi setter pris på er blant annet:
ekstra grunnbemanning slik at vi aldri møter vikarer. Fantastiske omgivelser med mange lekeapparater, slik at barna får
utfolde seg både fysisk og pedagogisk. Barna får være mye ute i friluft og turer i skog og mark prioriteres også for de
små barna. Og ikke minst dere arbeider målrettet med sosial kompetanse, hvor turtaging og høflighet står i sentrum.
Barna lærer å ta hensyn, dele, takke og be om unnskyldning. Dere arbeider også bra med språk. Vi hører om fantastiske
samlinger hvor dere arbeider med fortellinger, skuespill, musikk og konkreter - alle disse tingene er med på å styrke
barnas språklige ferdigheter.
Og en siste ting: det er helt tydelig at de ansatte har stor omsorg for barna. Barna trives kjempegodt, og er veldig glad i
personalet på avdelingene.
Det at leder og personalet deltar på dugnaden, gjør at foreldrene får enda et kontaktpunkt til dere. Vi får mulighet til å
arbeide side-by-side med dere, skravle og bli kjent og gjennom det bygge gode relasjoner som vil styrke barnehagehjem-samarbeidet. Dette samarbeidet er essensielt for å nå vårt felles mål om en god oppvekst for barna.
Og når det gjelder skogsturene, så er det viktig både for barnas allmenndannelse hvor friluftsliv har en sentral plass i
Norge, samtidig som det er fin og viktig introduksjon til naturfaget. For de små barna er det sanser og
førstehåndserfaringer som står i sentrum når de skal lære naturfag og naturfaglige begreper, dvs egne erfaringer,
observasjoner, lukt, smak, ta-og-føle-på.
(Skrevet av Aase Marit)

Det som jeg som foreldre syntes er helt fantastisk er at det aldri er vikarer på jobb.
Det er alltid kjent personal.
Og det er veldig positiv på en avdeling som minsten hvor barna er mere sårbare for vikarer.
De ansatte er i godt humør.
Alle beskjeder man gir om sitt eget barn blir alltid fulgt.
Klar tydelig profil har dere også.
Må få med deltagelsen til foreldrene på dugnader.
Er jo slik at man gir mye når man føler man får masse tilbake😊🙌🏻
(Skrevet av Iselin Melby)

