ÅRSRYTME FOR EGGA BARNEHAGE
måned

tema/arrangement

foreldrearrangement

August

Planleggingsdag 16 og
17 august

Foreldrekaffe

September

Bli kjent med
hverandre og
barnehagen vår
Foreldremøte
Storsamling uke 37
Fotografering 02.10
Verdensbarnedagen
Storsamling uke 42

Oktober

November

Planleggingsdag 23.11
Storsamling uke 46

Desember

Advent og
juleforberedelser
Storsamling uke 50
Nissefest 20.12
Kirkebesøk med
dramatisering

Januar

Planleggingsdag 02.01
Storsamling uke 3

Februar

Karneval 12.02
Storsamling uke 7
Ski-/akedag
Storsamling uke 11
Påske
Storsamling uke 15
17.mai

Mars
April
Mai

Planleggingsdager barnehageåret 2012/2013:
Lysfrokost 04.12

23. november 2012
2. januar 2013
10. mai 2013
NB! Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.
Påskekaffe28.03

Planleggingsdag 10.05

Juni

Kunstutstilling 30.05
Fotballturnering uke
24
Avslutning for
skolestarterne
Storsamling uke 24

16. og 17. august 2012

Sommerfest 30.05

Juli

Samarbeidsutvalget i barnehagen velges på foreldremøtet
hver høst. Det skal være 1 representant fra småbarnsfløy og 1
representant fra storbarnsfløy. I tillegg velges det
vararepresentanter som rykker opp neste år. Barnehagen har
2 representanter, i tillegg til styrer som er sekretær for
samarbeidsutvalget.

Telefonnummer til barnehagen:
Styrer: 74 81 33 70

Åpningstider: barnehagen er åpen fra 06.45- 16.30
Barnehagen er stengt i jula (f.o.m. 27.12 t.o.m. 02.01)og påska,(25.03-0104)) og 2 uker i juli.

Arb.rom: 74 81 33 73
Storfløy: 74 81 33 71/ 95 75 08 58
Småfløy: 74 81 33 72 / 95 73 85 05
Turtelefon: 48 28 19 25
Epost: egga.bhg@meraker.kommune.no
Hjemmeside: www.Egga.barnehageside.no

INFOHEFTE FOR
EGGA
BARNEHAGE

VÅR VISJON:
Egga barnehage
-med sekken full av gode opplevelser
Med dette mener vi å gi hvert enkelt barn ved Egga gode
opplevelser i hverdagen. Det kan seg være å ha en fin
opplevelse med å bli lest for, fundere sammen, tid til leik,
små ”happeninger”, gode lekekamerater… Ingen
opplevelse er for liten og ingen for stor. Her handler det
om en hverdag hvor barna har tilgang på
oppmerksomme, omsorgsfulle og kjærlige voksne. Det er
dagene som kommer og går som er livet!
AVDELINGENE:
Bjørka, Eika og Selja er småbarnsavdelinger.
Rogna, Furua og Grana er storbarnsavdelinger.

Barnehagens hovedmålsetting:
”Barna skal oppleve trygghet og omsorg i barnehagen
som fører til vekst og utvikling”, herunder:
-

Barnehagen vil alltid jobbe med og ha som mål:
-

-

-

Barnehagen har plass til 100 barn. Vi har frem til nå tatt i
bruk Bjørka, Eika og Selja på småbarnsfløy og Rogna og
Furua på storbarnsfløy. Vi har hovedopptak i mars og
supplerende opptak i januar. Den siste avdelingen(
Grana) blir åpnet når vi får flere barn i barnehagen.

-

-

-

1, 2 og 3 åringene vil også dra på turer i nærområdet
rundt barnehagen.

Ved oppstart får hvert barn en kontaktperson som
tar seg ekstra av barn/foreldre den første tiden
Engasjerte voksne som arbeider for barnas beste
Minimum et foreldremøte pr.år
2 foreldresamtaler hvert barnehageår. Flere om
ønskelig.
Oppfølging av individuelle behov; f.eks. hviling, mat
etc.
Barna får lunsj, melk og frukt hver dag

Hva forventer vi av dere:
-

Vi vil i løpet av høsten ha våre ”kongladager for 4-og 5åringene), d.v.s. planlagte faste turdager der barna er
delt inn etter alder. 4- åringene vil ha turdag på mandag,
mens skolestarterne kommer til å ha en kombinert
førskolegruppe/ turdag på torsdag. Da skal vi være ute
hele dagen og dra på turer.

Å utvikle sosiale ferdigheter som; evne til
samarbeid, ta hensyn til hverandre, vise omsorg, ta
kontakt med og innlevelse
Å utvikle et positivt selvbilde, få tro på seg selv
Oppleve glede, trygghet og omsorg
Gi barna positive opplevelser i naturen

Dette kan dere forvente av oss:

Avdelingene på småbarnsfløy og storbarnsfløy har tett
samarbeid seg i mellom, og barna vil bli godt kjent med
hverandre. De vil i perioder av dagen være åpent mellom
avdelingene, slik at barna kan få leike der de ønsker. Alle
måltid er på avdeling, og de fleste samlingsstunder.

Vi vil være mye ute på det flotte og store uteområdet
vårt. I tillegg så vil vi bruke nærmiljøet vårt aktivt.

styrke enkeltbarnets gode egenskaper
utvikle barnas toleranse og respekt i samspill med
andre

-

At dere sender med tilstrekkelig uteklær tilpasset
værforholdene
At ekstraklærne sjekkes jevnligt
At våte klær tas med hjem
At alle klær er merket med navn
At alle klær tas med hjem til helga
(pga. vasking av hyller og skap)
At dere har med egen vogn til soving hvis ditt barn
sover i vogn i løpet av dagen
At dere gir beskjed ved sykdom eller fridager
At dere gir beskjed om andre enn foreldre/
foresatte kommer for å hente
Gi beskjed direkte til oss om dere er misfornøyd (Vi
tar også i mot ros ;))

PERSONALET VED EGGA BARNEHAGE
Styrer:

Wenche Pedersen

Bjørka
Ped.leder:

May-Elin Karlsen

Ped.leder

Runa Pedersen

Barnepleier:

Laila Kulseth

Assistent:

Wenche Albertsen

Fagarbeider:

Mette Neergaard

Eika
Ped.leder:

Cecilie Trøa

Ped.leder

Runa Pedersen

Barnepleier:

Nina Johannessen

Fagarbeider

Mette Neergaard

Assistent

Ida Tidemann

Selja
Ped.leder:

May Elin Nesteby Ringen

Assistent:

Mariann Hellem

Rogna
Ped.leder:

Siv Ringen

Barnepleier:

Tove Reitås

Barnepleier

Kari Janne Pedersen

Fagarbeider:

Elin Solvang

Furua
Ped.leder:

Janita Lufall

Fagarbeider:

Anita Nicolausson

Barnepleier:

Hege Nikolaisen

Assistent:

Hilde Bjørnås

Vi kan i perioder ha praksiselever, skoleelever eller studenter i barnehagen

