Solåsen FUS finner du på Brevik i idylliske Son. Barnehagen består av 2 baser som er delt inn i
flere mindre grupper og en utegruppe som heter Fossen.
Å være en basebarnehage organisert slik vi er, mener vi er med på å gjøre oss gode. I Solåsen
FUS er vi opptatt av å jobbe i mindre grupper så ofte som mulig. Dette er bevisste valg vi
foretar oss hver dag. Vi er svært opptatt av god og ryddig organisering, vi mener det kreves
når man er mange barn og voksne på ett sted.
Gjennom god organisering kan vi sikre kvaliteten på det vi gjør. Vi mener også at vi med
denne måten å jobbe på, er med på og skape flere relasjoner på tvers av alder og kjønn og at
det kan være med på og gi flere muligheter til magiske øyeblikk i hverdagen. Når vi jobber i
mindre grupper har vi god mulighet til å se hvert enkelt barns behov. Vi gir leken mer ro og
mulighet til å blomstre. På basen oppe er barna inndelt i tre grupper etter alder. Slik sikrer vi
at barna får den stimuli de trenger ut fra sin alders utvikling.
Ved å være mange ansatte på samme base, mener vi at vi kan bedre utnytte hverandres
ressurser og kompetanse. Vi har flere vi kan spille på lag med og det kan være med på å gi
oss større mangfold. Ved å være så mange voksne sammen, ser vi hverandres kvaliteter og
ressurser i større grad. Vi kan inspirere og bli inspirert, flere om gangen. Det delte arealet
betyr at fleksibiliteten blir større i forhold til bl. a. det å bruke hverandres
kompetanseområder.
I vår basebarnehage har vi et flott fysisk miljø som innbyr til mye variert lek og ulike
aktiviteter. Basen er inndelt i store oversiktlige rom. Vi har klatrevegg og boltreplass. Siden
rommene er inndelt slik får vi større mulighet til å være i mindre og adskilte
aktivitetsgrupper.
Vi har sanserom som alle har mulighet til å bruke daglig. Her får barna ro til sanselige
opplevelser. Rommet kan brukes til hvile og refleksjon, men også til mer målrettet arbeid enten det er med enkeltbarn med spesielle behov, eller til prosjektarbeid med små
barnegrupper.
Vi bruker rommene i barnehagen som den tredje pedagog. Hvert rom skal innby til lek, med
forskjellige lekesoner utviklet av barnehagens “lekeagenter”. En lekeagent er en ansatt med
spesielt ansvar for å legge til rette for gode lekemiljøer.
Uteområdet vårt består delvis av skog. Skogsområdet inviterer til god rollelek, utforskning av
dyreliv, og fysiske utfordringer. Våre lekestativer er tilpasset barn i alle aldre og barna
oppfordres her til å øve seg på å klare selv og på denne måten vil de alltid finne utfordring og
oppleve mestring ute selv, etter 5 år i barnehagen.

