Velkommen som foresatte i
Plahtejordet barnehage.
Den første tiden i barnehagen,
tilvenningstiden, vil vi bruke til å bli kjent med
barn og foreldre.
Tilvenningen for hvert enkelt barn er
forskjellig. Noen bruker kort tid, andre må ha
lenger tid for å føle trygghet på et nytt sted.

 kjent i et rolig tempo og at de får en
god tilvenningsperiode.

Litt om barnehagen


Plahtejordet barnehage er en 4 avdelings barnehage med 51 barn i
alderen 1-5 år.
Avdelingene heter Rødkløver,
Hestehov, Blåveis og Hvitveis som er
småbarnsavdeling med barn fra 1-2 år.



Vi har grupper 4 dager i uken fra
mandag t.o.m. onsdag. Da er barna
sammen i aldershomogene grupper.
Torsdag har gruppene anledning til å
besøke Høvik biblioteket ved Høvik
kirke.

Den første uken
Vårt mål er å gjøre barnehagen til et trygt
sted, også for deg som foresatt
 Den første dagen kommer dere fra
kl.9.00-11.30 eller fra kl.13.00-14.30.
Dette avtales med pedagogisk leder
før sommeren.




Dag 2 kommer barnet sammen med
far eller mor og blir frem til vi har spist
lunsj. Hvis barnet er modent for det,
kan det være litt alene. Dette vurderes
sammen med pedagogisk leder.
Dag 3 kommer barnet med mor eller
far som er en liten stund. Denne
dagen kan barnet prøve å være en
lengre periode i barnehagen alene.

 Hele den første uken anbefaler vi at
barna har en litt kortere barnehagedag
en vanlig. Dette for at barna skal bli



Siste uke i måneden har vi
avdelingsuke. Da har vi ulike temaer
innenfor språk, forskning, realfag,
naturfag. Alle avdelingene lager varm
mat hver sin dag denne uken.



Fredager er det ikke grupper, men det
er avdelingsdag og fellessamling for
hele huset kl.10.15-kl.10.45.



Gruppene heter:
Apekattgruppen - 5 åringene.
Løveungegruppen - 4 åringene
Papegøyegruppen - 3 åringene.
Trollungene 1 og 2 - 1-2 åringene.

 I gruppetiden vil barna få et
strukturert tilrettelagt opplegg tilpasset
sin aldersgruppe.
 Noe av det vi jobber med i gruppene
er sosial kompetanse (Steg for steg og
Vennekort), drama, forming, sang og
musikk, antall, rom og form, språk,
kommunikasjon, høytlesning, kultur.
Vi har en utedag hvor vi har nærmiljø i
fokus.


Gruppene har faste aktiviteter på faste
dager. Dette dokumenteres gjennom
planer og facebook gruppe for hver
aldersgruppe og avdeling avdeling.



Barnet må være i barnehagen innen
kl.9.15. Dette er for å være tilstede ved
oppstart av gruppene og ikke komme
midt i en aktivitet. Dette er til barnets
beste.



Barna har med matpakke og mat til
fruktmåltidet hver dag, bortsett fra på
fredager da vi serverer et brødmåltid.
Da trenger ikke barnet ha med
matpakke, men må ha med mat til
fruktmåltidet.
Fruktmåltidet kan være brødmat, frukt
og yoghurt. Vi har suppedag hver
onsdag.



Bursdagsfeiring feires med flagg og
krone. Barna har med kake, boller, is
eller frukt til barnehagen.
Bursdagsinvitasjoner henges ikke opp
i barnehagen.

Dagsrytmen på avdelingen


Tilbud om foreldresamtaler 2 ganger i
året.



Barnehagen åpner kl. 7.30.



Frokost fra kl 7.30 til 9.00 (medbrakt
mat)



7.30-9.15 Frilek



9.30 -11.00 Gruppetid



Vi oppfordrer til god merking av tøy
så vi finner riktig tøy til riktig barn.



Fredag 9.30-10.15 Organisert lek på
avdelingen.
Fellessamling 10.15-10.45.



Det er viktig å ha innesko, skiftetøy og
hensiktsmessig tøy til all slags vær
(regntøy, støvler, votter, varmt tøy)

Hvitveis: 94872931, Ped leder: Rikke Maurstad
rikke.maurstad@baerum.kommune.no



Foreldrene har ansvaret for å holde
garderobeplassen ryddig.

Blåveis: 91104458, Ped ledere: Anita Farstad
Åse
anita.ase@baerum.kommune.no



Viktig å bruke ”blå sokker” utenpå
skoene når dere går inn i barnehagen.
Dette for å holde det rent på barnas
lekearena.



11.00-11.30 Lunsj



12.00 Sove/hvile/utelek



15.00 Fruktmåltid



15.40 Frilek

Foreldresamarbeid


Det er viktig med den daglige
kontakten i garderoben der personalet
og foreldre kan gi hverandre
opplysninger om barnet(eks hvis
barnet har sovet dårlig om natten).



På foreldretavlen henges det opp
viktig informasjon.



Barnehagen stenger kl.17



Ved spørsmål om barnehageplassen,
betaling, ferie osv henvender man seg
til styrer.

Planleggingsdager 2018/2019
Torsdag 16. august 2018
Fredag 17. august 2018
Onsdag 02. januar 2019
Fredag 15. mars 2019
Fredag 31.mai 2019

Kontakt info.
Styrer: Mari Olving: 99245486
mari.olving@baerum.kommune.no
Rødkløver: 94877621, Ped leder: Trine Tvedt
trine.tvedt@baerum.kommune.no
Hestehov: 94781540, Ped.leder: Kimy Scott
kimmy.scott@baerum.kommune.no

Vi gleder oss til å bli kjent med dere og
ønsker dere hjertelig velkommen til
Plahtejordet barnehage. Ta gjerne
kontakt hvis dere vil komme på besøk
for å hilse på.

