Avdeling Gauken
Barna som går hos oss har ulik alder,
diagnoser, prognoser og bakgrunn. Noen
barn er ennå under utredning og har behov
for videre kartlegging i forhold til uavklarte
vansker. Gauken kan gi et godt tilbud til
barn og foreldre i denne fasen.
Noen barn trenger tilbudet på Gauken frem
til skolestart. Noen barn kan trenge Gauken
som trygg base mens de er mest mulig
sammen med jevnaldrende på annen
avdeling. Andre barn kan trenge Gauken i
en periode og så flytte over til annen
avdeling på huset eller annen barnehage.

Våre mål
Å gi barn en meningsfylt hverdag med lek
og læring i fellesskap med andre barn og
voksne.
Barnehagens
omsorgsog
læringsmiljø skal fremme barns
 Trivsel
 Livsglede
 Mestring
 Følelse av egenverd

Grunnlag for arbeid med barnet
Å utvikle evnen til å kommunisere er noe av
det viktigste som skjer i et barns liv. Vi
ønsker at alle barn skal oppleve å bli
forstått og anerkjent for sine følelser og
utrykk.
Noen barn trenger ASK (Alternativ og
supplerende kommunikasjon) for lettere å
kunne delta i samspill og lek med andre. Vi
bruker konkreter, symboler, bilder og
tegnstøttet tale i tillegg til verbal tale. Dette
er med på å fremme språkutvikling.
I det daglige arbeidet med barnet fordeles
tiden mellom individuelle aktiviteter og
felles aktiviteter etter barnets behov.
Aktivitetene foregår på forskjellige steder
inne eller ute. Det kan være på Gauken,
annen avdeling eller fellesområder. Det kan
være alene eller i mindre/større grupper på
tvers av avdelingene.

De ansatte har ulik pedagogisk og
helsefaglig utdanning og erfaring og kan
sammen ivareta et godt tverrfaglig tilbud.
Vi har blant annet kompetanse på:
 Spesialpedagogisk tilrettelegging i
lek og aktivitet
 Kartlegging og observasjon
 Foreldreveiledning
 ASK (Alternativ og supplerende
kommunikasjon)
 Ernæring/sondemat og spisevansker
 Anfall/epilepsi
 Fysisk / motorisk trening
 Syn
 Hørsel
 Hjelpemidler

Våre samarbeidspartnere
Vi legger vekt på å ha et godt samarbeid
med barnas foreldre/foresatte. Vi
samarbeider også med eksterne
faggrupper: Styrket barnehage, PPT,
Barnerehabiliteringen HABU, Statped,
Frambu, sykehus, helsesøster,
fysioterapeuter, ergoterapeuter
ressurshelsestasjonen, barnevern
avlastningstjenesten og skole.

Gravarslia barnehage
Gravarslia barnehage er en liten barnehage
med plass til ca 45 barn og rundt 18
ansatte. Hos oss er det lett å bli kjent på
tvers av avdelingene både for barn,
personal og foreldre. Barnehagen har en
mangfoldig barnegruppe, både når det
gjelder kulturbakgrunn og funksjonsnivå,
som setter sitt preg på hverdagen.
Tre avdelinger er delt etter alder. Den
fjerde, Gauken, er en avdeling for barn med
sammensatte funksjonsvansker. Her er det
plass til inntil 5 barn i alderen 0-6 år

Er det noe dere lurer på, er dere
velkomne til å ta kontakt for en
uforpliktende samtale, et møte eller
også et besøk hos oss i barnehagen.

Kontaktinformasjon

Avdeling

Gauken
Med plass til alle og enhver

Gravarslia barnehage
Gravarstunet 2
4327 Sandnes
Avd Gauken
Tlf: 916 47 655
Mail:
gauken@sandnes.kommune.no.
Hjemmeside:
www.sandnes.kommune.no/barneha
ger/gravarslia

Glade barn som våger og mestrer

