VISJO N

MED REAL KOMPETANSE I SEKKEN – MULIGHETENE ER MIN VERDEN.
DE T UNIKE

VI UTFORSKER OG UTVIKLER OSS I KONGSBERGS
UNIKE KULTUR, TEKNOLOGI OG HISTORIE.

AMBISJONER
Tidlig innsats

Tidlig læring

Teknologibyens barn

Barndommen er kort og kan ikke gjentas. Barndommen har en
egenverdi, den er her og nå, men virkningene varer hele livet. Derfor
betyr de første barneårene så mye. Små barn fortjener stor og tidlig
innsats. I Kongsberg investerer vi i gode barnehager, vi har
kompetanse til å oppdage utfordringer hos små barn tidlig og vi
setter inn tiltak tidlig. Vi står sammen om barnet, vi jobber tett og
vi jobber tverrfaglig.

Det er når man er minst, man lærer mest. I kongsbergbarnehagene
har vi kunnskap om små barns allsidige læring og utvikling og
skaper gode leke- læringsmiljøer. Hos oss får alle barn få ta sitt
potensiale i bruk og oppleve progresjon. Støttende voksne
fremmer sosial og språklig kompetanse og vi synes realfag er gøy!
Et tett samarbeid med foreldre, skole, SFO, helsestasjon m.fl. gjør
alle barn i Kongsberg førsteklasses forberedt til skolestart.

Kongsberg er et attraktivt sted hvor folk fra hele kloden kommer for
å jobbe og bo. Det gir oss lokalt mangfold og globale perspektiver.
Barnehagene er første trinn i teknologibyens realfagssatsing,
Kongsbergskolen. Aktiv bruk av Kongsbergs rike kulturarv,
spennende samtidskultur og fremtidsretta fagmiljøer gir barna
unike muligheter til utforskende og lærende lek, og til å
oppdage hva verden kan by på.

VERDIER
Mestring

Mangfold

Kreativitet

Gjennom utforskende, lekende læring og lærende lek
skaper vi gode mestringsopplevelser. Barna lærer å lære
og liker å lære. Tro på egen mestring og evne til å ta
selvstendige valg gir lærelyst, mening og motivasjon.

Et godt barnefellesskap rommer mangfold og gir opplevelse av tilhørighet,
respekt og forståelse for andre. Uansett bakgrunn og behov, opplever
barna å bli sett og satt pris på. Slik lærer de likeverd og demokrati.

Med forskertrang og lekelyst er vi på sporet av den nye
tid. Små føtter tar store steg – nysgjerrige, undrende,
sansende…
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