Informasjonsskriv for oppstart i Nedre Stabæk Barnehage
Velkommen til barnehagen vår!

Om barnehagen
Nedre Stabæk Barnehage ligger ved Ulvenvannet på Lierskogen på et gårdsbruk
med sauehold, drevet av Anders Baumann. Den er en privat 3-avdelings
heldagsbarnehage med inntil 53 plasser. Barnehagen ble etablert og offentlig
godkjent høsten 1987. I dag eies og drives barnehagen av Nedre Stabæk
Barnehage AS.
Vår barnehage bærer preg av og legger vekt på at den ligger på en gård, og
personalet ønsker først og fremst å konsentrere planene omkring det.
Hovedprofilen vår har, naturlig nok, gjennom alle år vært "Nærhet til natur og dyr".
Vårt ønske er å utvikle barnas kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i
forhold til natur og dyr. Barnehagen ønsker å formidle et helhetssyn som fokuserer
på samspillet i naturen og mellom menneske og miljø. Vi ønsker også å prøve å
formidle menneskets avhengighet av naturen.

Sauene:
Fra mai/juni til september/oktober går sauene ute på
sommerbeite, men ellers i året er alle barna i fjøset
ukentlig. Fjøset er åpent for foreldre som vil besøke
sauene sammen med barna sine i forbindelse med
bringing/henting. Husk at fjøset er sauenes hus og at dyr
liker rolig atmosfære.
Så fort sauene er i fjøs begynner Anders med fjøsstell sammen med 5 åringene
(Gresshoppene). Gresshoppene deles i to grupper og har hver sin faste morgen i
fjøset med Anders, hvor de får små arbeidsoppgaver og hjelper til med morgenstell
og fôring. Intensjonen er at barna skal lære om stell og fôring av dyr i fjøset, på
beite, og følge sauene i deres årssyklus. De andre barnegruppene har ikke faste
dager for fjøsbesøk, men er i fjøset jevnlig.

Hønene:
Hønene kan vi hilse på året rundt her. 3 åringene har
ansvar for hønestell. De ser til at hønene har vann og
mat og sjekker om det er egg i rugekassen.

Avdelinger:
Nedre Stabæk barnehage har tre grupper, for barn i alderen 0-6 år.
De eldste barna har sin avdeling i Våningshuset. De yngste hører til Rødstua,
fordelt på 2 baser (Hønemor og Hanefar)
Barnet begynner som regel på en liten avdeling og vil gå over til stor avdeling som
3 eller 4 åring.

Åpningstider:
Barnehagen er åpen alle hverdager fra kl 7.15-16.45. Unntak er 24. desember,
romjulen, 31. desember, onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager i løpet av
året. I juli holdes barnehagen feriestengt i 2 uker. Det forutsettes videre at
man
tar barnet ut i ytterligere 1 uke i forbindelse med dette, slik at alle barna får
minimum 3 ukers sammenhengende ferie.

Dagsrytme
07.15
FROKOST
09.00
11.30
LUNSJ
12.30/13
FRUKT
16.45

Barn og voksne kommer - frilek
Rødstua kl 8, Våningshuset kl 8.30
Aktiviteter/frilek inne eller ute
Samlingsstund i Våningshuset
Rødstua kl. 11, Våningshuset kl 12
Barna på Rødstua legger seg etter hvert som de
er ferdige med å spise
Aktiviteter/frilek inne eller ute
mellom kl. 14 og 15 (grønnsaker/frukt, rester fra
frokost/middag)
Barnehagen stenger og alle barn må være hentet

Måltider:
Frokost: Barna må ha med seg matpakke til forkost. Barnehagen serverer vann og
melk. Barn som kommer under frokosten må følges helt til bordet. Personalet kan
ikke forlate bordet for å ta imot barn under frokosten og vi oppfordrer til kjapp
levering for å gi de andre barna matro.
Lunsj: barnehagen serverer brød og variert pålegg til lunsj. På Rødstua lager en
kokkegruppe varm mat en gang i uken.
Frukt: mellom kl 14-15 serverer vi frukt/grønnsaker. Dere kan sende med yoghurt
om ønsket.

Tilvenning:
Vi oppfordrer dere til å bruke god tid til barnet er trygt nok, minst tre dager. Dette vil
selvsagt variere i forhold til alder og det enkelte barn. De fleste har krav på fri inntil
3 dager for å tilvenne barn i barnehage. Foreldre og kontaktperson må alltid være
tydelige under avskjeden. Foreldrene oppfordres til å ringe barnehagen om de føler
behov for å høre hvordan det går.
Hvert barn og foreldre får utdelt sin kontaktperson før de begynner. Dette fordi vi
tror det er lettere for dere og fordi det skal være en som spesielt har fokus på deres
barn de første dagene. Denne personen har også ansvar for å følge “sine” barn
resten av året gjennom å ha et spesielt øye til dem. Pedagogisk leder har uansett
ansvaret for alle barn og foreldre, og det er de som har ansvaret for
foreldrekontakten gjennom foreldresamtaler. I begynnelsen er det kanskje greit for
dere å ha en kontaktperson å forholde seg til. Men det er slik at vi går ulike vakter,
så det er ikke sikkert at dere treffer deres kontaktperson når dere kommer til
barnehagen. Er det noe dere lurer på, ta det opp med hvem som helst i personalet,
det skal uansett formidles til pedagogisk leder.

Turdag:
Hver uke drar barna på tur til Hytta vår eller i skogen. Uansett
vær leker vi i naturen og utforsker nærmiljøet. De yngste barna
blir etter hvert med på turene, for dem gir barnehagen og
gården store nok motoriske utfordringer i begynnelsen.
Barna tar med seg grillmat og noe å drikke hjemmefra.

Gruppedag:
En dag i uke jobber vi i grupper, delt etter fødselsår. Barna jobber med
månedstema og leker med drama, forming, sang og dans.

Utstyr som barn bør ha med seg:
Tips til klær som alltid bør være i barnehagen:
•
•
•
•
•

Minimum et ekstra skift av innetøy (som passer til årstidene)
Regntøy og gummistøvler
Parkdress; høst, vinter og vår
Lue, hals, votter, ullsokker, ull/flecetøy om vinteren
De som går på tur: en ryggsekk med brystreim

• Bleier (barnehagen kjøper våtservietter/tørre servietter)

For at det skal være lettere for oss å sortere klær og at ikke tøy skal forsvinne,
ønsker vi at dere merker alle klær med barnas navn. Dere kan bestille
strykelapper/klistremerker på internett eller bruke tekstilpenn.

Foreldremøte og Foreldrerådsmøte:
I september har vi et felles foreldremøte med informasjon om året. Etterpå er det
foreldrerådsmøte hvor dere kan ta opp spørsmål. Her blir også representanter til
foreldrearbeidsutvalget (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) valgt.

Foreldresamtaler:
Barnehagen tilbyr to samtaler i året. En om høsten og en om våren.
Samtalen om høsten er pålagt mens om våren er det frivillig for alle utenom
skolestartere, de har en siste samtale før de begynner på skolen.
Foreldre kan be om samtale når de måtte ønske det - barnehagen innkaller også til
ekstra samtale ved behov.
Om det er ting å ta opp kan vi ta en prat på personalrommet eller kontoret isteden
for å snakke over hodene på barna.

Sykdom:
Ved sykdom og nedsatt almenntilstand er det best for barnet å være hjemme.
Vi ønsker beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen (sykdom/fri).
Aktivitetsnivået i bhg. er høyere enn hjemme, da er det viktig at barnet er restituert
før de kommer tilbake i bhg.
Vi ønsker å være i tett dialog med foresatte, gi beskjed dersom det er spesielle
forhold. Er du i tvil om barnet er frisk nok, si ifra så kan vi sammen finne ut av dette.

Feiring av bursdager:
Vi ønsker å gjøre en hyggelig markering til hvert barns bursdag. Barnet får
bursdagskrone, vi synger sanger, flagg henges opp utendørs og i Våningshuset får
barnet tegninger fra alle vennene. Barnet kan ha med seg noe som alle barna kan
kose seg med den dagen, f.eks. frukt, grønnsaker og dip, gele, is, kake e.l.
Vi ber foreldrene om ikke å henge opp invitasjoner i barnehagen til
bursdagsselskaper hjemme hvis ikke hele
aldersgruppen/jente-/guttegruppen/avdelingen e.l. er bedt. Vær da snille å ordne
dette privat. Barna snakker seg imellom og det er uansett leit for den som ikke er
invitert.

Leker hjemmefra:
Barnehagen ønsker ikke at barna tar med leker hjemmefra.
Innimellom annonseres «ha med»-dag hvor barna kan ta med 1
leke.
Rødstua-barna kan selvsagt ha med kosedyr og smokk når de
sover.

5 åringene:
Det siste året i barnehagen ønsker vi å markere med følgende aktiviteter:
-skoleforberedende 5-åringsgruppe
-fjøsstell med bonden på gården, Anders, i sauefjøset én gang i uken med små
arbeidsoppgaver (2 grupper)
-overnattingstur på hytta vår på sauejordet (mai/juni)
-Asdøljuv-tur, fra Asdøl, opp juvet og over mot Solli (juni)
-selvstendighetstrening (få mer ansvar i forhold til å utføre oppgaver alene, hjelpe
mindre barn, være ute alene på barnehagens område etter påske osv)
-foreldresamtale høst og vår, den siste med spesiell vekt på overgangen til skolen
-aktivitetssamlinger med alle 5-åringene på Lierskogen (3 ganger på våren i de 3
barnehagene på Lierskogen: Regnbuen, Heia og Nedre Stabæk)
-brannvern for alle 5-åringene i Lier og nabokommuner, i regi av brannvesenet i
Drammen (høst-samling)
-skolebesøk med foreldrene, i skolens regi
-Bolle-fest i barnehagen for ”gamle” Bjørner/Gresshopper høsten etter at de har
begynt på skolen

Tras:
Tras er 'Tidlig registrering av språkutvikling'. Dette observasjonsskjema blir fylt ut i
daglig samspill, for alle barn som fyller 3 år.
Ved behov brukes andre kartleggingsverktøy som 'Alle med'.

Samarbeid med hjelpeinstansene
Ved behov samarbeider vi med helsestasjon, spesial
pedagogisk team, logoped, Pedagogisk psykologisk tjeneste
(PPT), fysioterapeut, barnevernet og andre hjelpeinstanser.
Samarbeidet foregår i hovedsak etter samtykke av foresatte.

