Samarbeid med Vestby Naturbarnehage

Kroerbarnehagen DA:
Volholen 24
1435 Ås
Avd. på vellet
Tlf: 4808 0842
Parken
Tlf:4808 0844

Styrer:
kroerbarnehagene@hotmail.com
Tlf: 4808 0841 (ikke sms)

Her finner du årsplanen og annen
nyttig informasjon:
www.kroer.barnehageside.no

Vi er en samarbeidspartner til Vestby
Naturbarnehage. Samarbeidet er særlig med
Lesteberg hvor vi er på flere besøk i året, og de
kommer på besøk til oss. Dette for at barna skal
få et større lekemiljø.
Ferie.
All ferie skal forhånds meldes skriftlig til
styrermail senest 1 uke i forkant. Ved sommer-,
jul- og påskeferie kommer det egne frister fra
barnehagen. Hovedferien skal være klar innen
1.mai jmf. Ferieloven. Alle barn skal i løpet av
barnehageåret ha minimum 4 uker ferie.
Barnehageruta 2022-2023

Kroerbarnehagen DA
INFORMASJON TIL FORESATTE
2022-2023

Velkommen til barnehagen vår!
Årsplanen
Årsplanen er lagt ut på hjemmesiden til barnehagen. Der
kan dere følge med på hva som er tema for de ulike
periodene i løpet av året. Årsplanen er et arbeidsdokument
som personalet bruker aktiv i planleggingen av det
pedagogiske arbeidet. Årsplanen er også utgangspunkt for
refleksjon av praksisen i barnehagen. Samarbeidsutvalget
involverer foresatte i arbeidet med årsplanen, for å sikre
foreldremedvirkning.
I årsplanen kan du i tillegg lese om:
 Barnehageloven - Barnekonvensjonen –
Rammeplanen – Vedtekter
 Foreldresamarbeid
 Samarbeidsutvalget
 Foreldreaktiv tilvenning og overganger
 Samarbeid med andre instanser
 Vurdering og dokumentasjon
Vedtektene for barnehagen ligger på hjemmesiden.
Rammeplanen for barnehagene kan leses på www.udir.no

Litt om hva vi skal jobbe med dette barnehageåret:
Natur
Dette er et viktig verdigrunnlag for oss og et av
kjerneområdene. I løpet av barnehageåret vil vi legge til
rette for at barna får varierte tur -og natur opplevelser,
samt få oppleve naturen som arena for lek og læring.
Relasjon og vennskap
Vi jobber systematisk for et inkluderende
barnehagemiljø. Arbeid med dette temaet er en naturlig
del av barnehagens verdigrunnlag, og er en forutsetning
for at barna opplever barnehagehverdag god og trygg, og
fremmer barnas videre utvikling
Fysisk miljø ute og inne
Avdelingen og uteområdene endrer seg i takt med
temaene og årstider. Barnehagen skal inspirere til og gi
rom for ulike typer lek både ute og inne.
Språk
Språket er en svært viktig del av barnas utvikling.
Personalet bidrar til at barna får utforske og utvikle sin
språkforståelse og språkkompetanse gjennom lek og
aktiviteter.

Svømming
Barn fra 4 år vil få tilbud om svømmeopplæring i
barnehagen, kostnadsfritt.
Barns medvirkning
Vi jobber for at barn skal medvirke i egen
barnehagehverdag. Barna skal få oppleve å ta valg etter
modenhet og alder når dette er naturlig. Barnesamtaler er
en av metodene for å nå dette målet.

Henting av barn etter stengetid
Våre ansatte jobber overtid om barn ikke er hentet og ute av
barnehagen til stengetid. Dersom barn hentes slik at ansatte må
jobbe overtid, påløper det et «for sent hentet» gebyr.

