GRANE KOMMUNALE
BARNEHAGE

Ditt barn vokser og vil trenge
utfordringer både fysisk og sosialt.
Et godt sted å oppleve nettopp dette er i vår
barnehage!
Søknadsskjema:
https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizard
id=834&ouref=1825

Vår barnehage ble stiftet i 1979,
og dagens lokaler ble tatt i bruk i 1994.
Vår barnehage består av ordinære avdelinger, som i
hovedsak er oppdelt etter barnas alder. Ved å dele
barna inn etter alder, er det lettere å tilpasse
dagsrytme og aktiviteter tilpasset hvert enkelt barns
forutsetninger.
De små skjermes fra de større barnas lek, og de store
får skjermet sin lek.

Barna i vår barnehage skal gå ut av
barnehagen med en følelse av å være god nok»

I Grane kommunale barnehage er omsorg, trygghet, lek og læring de viktigste
verdiene. Barnehagen har personale med mye kunnskap om barns utvikling. Det
jobbes bevisst for å skape et språkstimulerende miljø, der mestring og glede
alltid er til stede!
Barnet ditt vil oppleve lek og læring både inne og ute. Barnehagen har gode
lokaler og et unikt
uteområde med et mangfold av utfordringer.
Videre får barnet ditt sosial trening og begynnende vennskap med jevngamle
barn.
Barnehagen er opptatt av å skape et inkluderende miljø der alle blir sett og hørt.
Det tas hensyn til individuelle behov hos det
enkelte barn og samarbeid med hjemmet er viktig for å få en god start i
barnehagen.

Et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre er helt
avgjørende for barnet. Vi må ha god dialog slik at hverdagen blir til det beste
for barnet ditt.
Dette oppnår vi gjennom foreldresamtaler, som er
obligatorisk. I tillegg er det foreldremøter, hvor det også er viktig med
frammøte.

Avdeling 3 er ei ren småbarnsavdeling der vi gjennom småbarnsteori og
mange års erfaring med 1 og 2 åringene har innarbeidet gode rutiner. Hvert
enkelt barn har ulike behov, og i barnehagedagen hos oss er det
barnas behov som styrer dagen og aktivitetene.
Vi fokuserer på mye ro, god tid, varme og nærhet.
Ved å unngå stress og avbrytelser viser vi respekt for barnas tid til å
utforske og lære.
Soving: noen sover ute i vogn og noen inne i seng,
alt etter hva barna er vant med/foreldrene ønsker.
Måltid: selv om vi har dagsrytme/rutiner for
hovedmåltid, skal hvert enkelt barn både spise og sove når det har behov
for det.

Utetid: Vi prøver å være så mye som mulig ute, men her er det selvfølgelig
barnas behov/dagsform som styrer.
For de minste barna er det nytt å være borte fra foreldrene sine hele dagen. Vi
prøver å roe mest mulig ned i barnehagen første tiden, så det ikke blir så mye på
en gang. Uteområdet vårt er stort og gir masse utfordringer og opplevelser.

Våren 2015 ble det
nyoppussede Klatrerommet vårt
åpnet. Et fargerikt og
motorisk tilrettelagt rom der
barna kan utfolde seg.
Rommet har heldekkende
fallunderlag, ribbevegg,
en liten klatrevegg, ringer som
henger i taket,
store puter med
ulike former og ei
klatrehule.

Overfor barnehagen ligger et område som
barnehagen disponerer.
Der har vi ei køte med
vedovn, samt bålplass.
Et populært supplement til vårt
flotte uteområde.

En dag i uka samles barn fra samme årskull til spennende aktiviteter.
Målet med gruppedagen er at barna skal få utfordringer tilpasset deres
utviklingsnivå og interesse, samt knytte
gode vennskapsbånd med barn som man skal gå på skole sammen med. Dette har
vi også fokus på i hverdagen,
men denne dagen er opplegget mer spesifikt.
I førskolegruppa legges opp til varierte aktiviteter som skal forberede barna til
skolehverdagen som nærmer seg. Det sosiale i gruppen er et viktig element.
I tillegg har vi et god samarbeid med skolen, og har
fastsatt flere aktiviteter i løpet av året, hvor vi gjør ting i
fellesskap med 1.klasse.

Symreveien 1, 8680 Trofors
E-post: barnehage@grane.kommune.no
Ta gjerne kontakt om du/dere lurer på noe;
Styrer:

48 19 38 79

Småbarnsavd: 48 26 96 76
Storbarnsavd: 48 24 64 99

