Litt historie rundt Lesteberg
Lesteberg gård har et levende gårdsmiljø.
Det dyrkes korn og høy på jordene, og
gårdstunet huser både barnehage, og
administrasjonssentrum for 5 barnehager. I
tillegg har gården skole- og aktivitetstilbud for
barn fra 6 år, det er sentrum for
anleggsvirksomhet med 4-5 stillinger på
helårsbasis og noen i tillegg i sesongarbeid
innenfor skogsdrift, tomterydding,
biobrensel, snøbrøyting,
anleggsgartnerarbeid, eiendomsforvaltning
og vaktmestertjenester. All virksomhet trygt
adskilt fra hverandre.
Gården er en familiegård som eies av Bjørg og
Eivind Strøm. De tok over gården i 1998. I
tidligere tider var gården kjent for sin
premierte melkekubesetning, og sagbruk som
Eivinds besteforeldre hadde frem til 60-tallet.
Da brant låven ned, var det liten motivasjon
for å bygge opp igjen premieku-besetning.
Derfor er det ekstra hyggelig med husdyr på
gården igjen til pedagogisk bruk. De har vært
her siden barnehagen startet opp i 2000.
Foreldrene til Eivind har først og fremst
dyrket korn og vært aktive i skogen både med
nydyrking av jorder og skjøtsel av skog.

Vestby Naturbarnehage
avd. Lesteberg
Over: Med minibussen drar vi på tur for å
oppleve det vi ikke har rundt oss.

Offentlig godkjent barnehage

Under: Grillhytta brukes året rundt.

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

Vestby Naturbarnehage avd. Lesteberg
Kroerveien 300, 1540 Vestby
Telefon: 6495 0800 eller 9402 3060
Mail: barnehage@lesteberg-gard.no

www.vestbynaturbarnehage.no

Ekte opplevelser
Vi observerer dyre- og planteliv, sanker bær, sopp og
materiell til formingsbruk. Vi lærer barna om bålvett,
og om ferdsel i naturen på en miljøvennlig måte.
Fagområdene flettes inn i utelivet og i den pedagogiske
hverdagen her på Lesteberg.

Skilek og skiturer – vanlige aktiviteter hos oss

Hvem er vi?

Tid nok til å undre seg.

Vi er en barnehage med 4-5 avdelinger fordelt på tre
ulike bygninger på gården. Hver avdeling har en
pedagogisk leder og assistenter. Gode voksne er
avgjørende for at barnehagen skal bli en god
barnehage å være i for barna. Vi har hovedfokus på
voksne som skal styrke barns selvfølelse, slik at alle
barn møtes med forståelse og anerkjennelse.

På gården har vi hester, hane, høner, geiter og kaniner.
Mating og stell av dyra er en del av den daglige
aktiviteten som barna deltar i. Vi ønsker at barna skal
få et fortrolig forhold til dyr, og også forstå
sammenhengen mellom hvordan mat produseres.

Vi har 2 store utelekeplasser med gode muligheter for
aktivitet sommer og vinter.

Vi har egen minibuss. Vi reiser blant annet til
Biblioteket, Ødemørk, Hvitsten, Ramme gård, Akvariet
i Drøbak og Andedammen på Universitetet i Ås.

Naturlig miljø
Barna får ekte gårdsopplevelser, er med på stell av dyr,
dyrking av grønnsaker, frukt og bær, samt få oppleve
skogsområdene rundt gården i lek og læring.
Opplevelser i et naturlig miljø, er unike og har stor
læringseffekt. I naturen kan alle mestre noe, fordi
naturen byr på så mange forskjellige utfordringer
uansett alder, ferdighets- og utviklingsnivå.

Grønnsakene fra grønnsakshagen, havner til slutt, med
barnas deltakelse, på bordet eller i gryta over bålet. Vi
har også kompostbinge hvor vi komposterer. Barna
følger med i prosessen fra avfall til jord. Jorda brukes
til kjøkkenhagen, og i blomsterkassene på gården.

Skogen innbyr til mangfoldig lek

Vi er på ute på tur hele året og bruker aktivt de ulike
plassene våre; hytta "på fjellet", grillhytta, gapahuken,
elgøyene, eventyrskogen og mange andre fine steder.
Vi har også helt vanlige lokaler innendørs.
Fra jord til bord i praksis.

Nærhet til dyr - omsorg og læring.

