Vi kan blant annet
tilby følgende:

Smedhusåsen barnehage

•
•
•
•
•
•
•

Med bil tar det ca.:
• 6 minutter fra Ekholt
• 7 minutter fra Øreåsen
• 7 minutter fra Melløs
• 8 minutter fra Halmstad

Frokost, lunsj og fruktmåltid
Varierte opplevelser for barna
Ekstra bemanning under tilvenningsperioden
Foreldresamtaler
Foreldremøter med faglig innhold, presentert av de ansatte
Foreldremøte for nye foreldre
Populære arrangementer: For eksempel besteforeldrefest,
Høstutstilling og Sommerfest med avslutning for de eldste
barna.

ligger midt i hjertet av Rygge Kommune.
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Spennende aktiviteter

Litt av barnehagens uteområde

Smedhusåsen Barnehage SA
Smedhusåsen 11 - 1570 Dilling

Telefon: 69 23 59 42

Nominert til årets barnehage 2016

E – post: royne@smedhusaasen.no
Hjemmeside: www.smedhusasen.barnehageside.no

Vi holder åpent hele året fra kl. 0630 – 1700

Sommerfest med avslutning for de eldste barna
www.kiasreklame.no

Vi har fire
satsningsområder:

Barnehagen ligger plassert i landlige omgivelser med
gangavstand til fjord, gårder, skog, lekeplass, gymsal
og bibliotek.

1. Lek (Barnas uttrykksform)
2. Danning (Empati, Grensesetting, Holdninger og
Verdier, Barns medvirkning, Vennskap, Sosial
Kompetanse)
3. Uteliv (Kjennskap til nærmiljøet, Lavvo, grillhytte og
turplasser, Fysisk aktivitet i barnehagen)
4. Personalutvikling (Positive rollemodeller, Ansvarsbevissthet, Kommunikasjon og Samarbeid)

Vi har:
• Spennende uteområde for allsidige aktiviteter
• Grillhytte til helårsbruk
• Snekkerbod
• Lekestue
• Trelavvo til helårsbruk
• Tilgang til gymsal på Vang skole
Teambuilding på planleggingsdag

Humor og engasjement på jobb

På Vikinggravene ved barnehagen.

Vann-lek på skuta

Vi som jobber i
Smedhusåsen barnehage
skal gjøre alt for å tilby barn og foreldre et best mulig
tilbud. Kvalitet, faglig kompetanse, fokus på videreutvikling og godt arbeidsmiljø er sentrale punkter hos oss.    

Vennskap og Empati

Lek og moro

Vi har:
• Meget kompetent personale
• Høy pedagogtetthet
• Årlig brukerundersøkelse
• Kommunikasjonsverktøyet MyKid
• Egenutviklet Progresjonsplan for fagområdene
• Årsplan og Virksomhetsplan

Lavvoen vår

