En liten unik barnehage
Johnsrudhuset ble bygd som et bolighus til
Johnsrud som avga arealer til deler av
Pepperstad-feltet. Utbygger satte opp et
bolighus til han i utkanten av Pepperstadfeltet ved friområdet rundt Wesselstua. Der
skulle han tilbringe sine siste år. Året var
1976. Huset ble testamentert til Pepperstad
Vel, og det ble startet barnepark og senere
korttidsbarnehage i huset.
Foreldreforeningen tok etterhvert over huset
og drev frem til 2011, da de solgte huset og
driften til Vestby Naturbarnehage etter 32 års
park- og barnehagedrift.

Vestby Naturbarnehage
avd. Johnsrudhuset
Offentlig godkjent barnehage.
Vi følger spent med på det som skjer i nærmiljøet.

Huset er tilpasset og påbygd i tråd med behov
og krav opp igjennom årene, og fremstår nå
som en unik og kvalitativ barnehage
bygningsmessig og pedagogisk med sine 13
plasser for barn fra 2-6 år.
Barnehagen er delt opp i ulike soner med
tilrettelagte aktiviteter og konstruksjonsleker
i fellesrommet sammen med kjøkkenet, eget
lekerom/grupperom for mindre grupper eller
frilek, midtarealer med rollelek-moduler og et
eget rom for fysisk aktivitet. Innholdet i
rommene veksles på, hvis barn og voksne blir
enige om alternative lekemiljøer i tråd med
årsplanen.
Fra Vårmarkedet i barnehagen.

Med barna, vennskap og naturen i fokus.
Velkommen til et naturlig oppvekstmiljø!

Besøk på Lesteberg. Barna lærer hvordan
jordbruksmaskiner virker!

Vestby Naturbarnehage avd.
Johnsrudhuset
Johnsrudveien 11, 1540 Vestby
Telefon: 6495 0800 eller 9402 3085
Mail: johnsrudhuset@gmail.com

www.vestbynaturbarnehage.no

Glede og undring i lek og læring
Vi ønsker glade barn i en omsorgsfull og trygg
hverdag. Barna sitter ofte på fanget og tar en
liten pause, før de igjen er klar for lek.

Aktiv barnehage
Vi bruker nærmiljøet aktivt. Vi har en skog
som vi kaller « Indianerskogen» som vi leker
mye i. Det er også fine lekeplasser i nærheten,
og vi besøker ofte Bjørlien skole med
spennende skogsområder og fotballbane.

Uteaktivitet i barnehagen.

Samarbeid med andre barnehager
Skolegruppesamarbeid med flere andre
barnehager, er godt innarbeidet gjennom
mange år. Samarbeidet med Muldvarpen
familiebarnehage som ligger like ved, har
alltid vært spesielt tett og nært. Større
foreldrearrangementer, merkedager og
selvsagt hverdagslek, er selvfølgeligheter.
Barna og de voksne kjenner hverandre godt,
og mye pedagogisk planlegging foregår også i
samarbeid.

Vår og høst reiser vi med mini-buss til Vestby
Naturbarnehage avd. Lesteberg hvor vi
opplever samvær med dyr, blir kjent med
andre barn og utforsker nye skogsområder.

Miljø og gjenbruk
Barnehagen er opptatt av gjenbruk og miljø,
og bruker naturen flittig. Barna er også med
på å dyrke enkle grønnsaker og urter i
barnehagen.

Leken stimulerer språket, og barna øver seg
på sosiale ferdigheter og får venner. I vår
barnehage jobber vi spesielt med vennskap på
tvers av kjønn og alder. Barna får omsorg og
nærhet til hverandre og blir inkluderende. En
liten barnehage har spesielt gode rammer for
dette fokusområdet.

Besøk på Lesteberg
Tur i nærmiljøet.

Beliggenheten på Wesselsletta friområde, og
ved en av Vestbys beste akebakker, gjør at
utelekemulighetene er store. Der arrangerer
vi akekonkurranser, skirenn, fotballkamper,
sykkelløp og masse andre artige påfunn,
avskjermet fra trafikkstøy og mas.

Kyllinger klekket i
barnehagen
Språkopplæring

