Lesteberg:
Kroerveien 300
1540 Vestby
Avdelingene:
kalvebingen@lesteberg-gard.no
Tlf:4808 0861
ekornkroken@lesteberg-gard.no
Tlf:4808 0863
eplehagen@lesteberg-gard.no
Tlf:4808 0865
revungene@lesteberg-gard.no
Tlf:4808 0867

Smittevern
Sykdom og smitte er en del av hverdagen i
barnehagen, for å redusere smitte og sykdom er
det viktig at både foreldre og barnehagen
forholder seg til retningslinjene vi har. En
utfyllende oversikt over ulike sykdommer,
symptomer, smitte og forhåndsregler ligger ute
på vår hjemmeside.
Ferie.
All ferie skal forhåndsmeldes skriftlig til
styrermail senest en uke i forkant. Ved
sommer-, jul- og påskeferie kommer det egne
frister fra barnehagen. Hovedferien skal være
klar innen 1.mai jmf. Ferieloven. Minimum tre av
ferieukene i hovedferien skal tas ut
sammenhengende på sommeren fra juni. Alle
barn skal i løpet av barnehageåret ha minimum 4
uker ferie.

Barnehageruta 2021-2022
bryggerhuset@lesteberg-gard.no
Tlf:4808 0869
Styrer:
barnehage@lesteberg-gard.no
tlf:4808 0860 / 6495 0800

Følg oss gjerne på vår Facebook side:
Vestby Naturbarnehage, Lesteberg
Her finner du årsplanen og annen
nyttig informasjon:
www.vestbynaturbarnehage.no

Vestby
Naturbarnehage
Lesteberg
INFORMASJON TIL FORESATTE
2021-2022

Velkommen til barnehagen vår!
Årsplanen
Årsplanen for barnehagen er lagt ut på
hjemmesiden til barnehagen under Lesteberg.
Ved å lese årsplanen får dere mer innblikk i hva
som er tema/fokus 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 er med på å
fastsette årsplanen, for å sikre
foreldremedvirkning.
I årsplanen kan du i tillegg lese om:
·
Verdigrunnlag og viktige prinsipper i vårt
arbeid
·
Foreldresamarbeid og samarbeidsutvalget
·
Foreldreaktiv tilvenning og overganger
·
Samarbeid med andre instanser
·
Vurdering og dokumentasjon
Vedtektene til barnehagen ligger på hjemmesiden
www.vestbynaturbarnehage.no
Rammeplanen for barnehagen kan leses på
www.udir.no
Temaer dette barnehageåret:
Natur
Dette er et viktig verdigrunnlag for oss og et
kjerneområde. I løpet av barnehageåret vil vi
legge til rette for at barna får varierte tur -og
naturopplevelser, samt at barna får oppleve
naturen som arena for lek og læring. Hver
avdeling legger til rette ut ifra barnas alder og
modning.

Relasjon og vennskap
Vestby naturbarnehager deltok sammen med
kommunale og private barnehager, skoler og
SFO i Vestby i en felles toårig
kompetanseutvikling om inkluderende
barnehage- og skolemiljø fra 2018-2019. Målet
har vært å styrke barnehagenes, skolenes og
eieres kompetanse til å skape og opprettholde
gode barnehage- og skolemiljøer, og
forebygge, avdekke og håndtere mobbing og
andre krenkelser. Dette er avsluttet fra Udir,
men vi og Vestby kommune vil fortsette dette
prosjektet.
Språk
Språket er en svært viktig del av barnas
utvikling. Personalet bidrar til at barna får
utforske og utvikle sin språkforståelse,
språkkompetanse og et mangfold av forskjellige
kommunikasjonsformer. Både verbalt- og
nonverbalt språk er viktig i dette arbeidet.
Vi vil de neste to årene fokusere ekstra på
språk, og ønsker å bruke
kompetanseutviklingspakkene i språkløype som
en del av dette utviklingsarbeidet. Målet er å
utvikle kompetansen til barnehagelærere og
ansatte i barnehagene om språk, lesing og
skriving. Kunnskapsdepartementet står bak
strategien, og Lesesenteret har fått ansvar for
gjennomføringen, i samarbeid med
Skrivesenteret og Utdanningsdirektoratet.
Fysisk miljø ute og inne
Avdelingene 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, og inspirere til språklige møter.

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.

