Ekrekroken barnehage er en privat foreldredrevet barnehage, hvor foreldrene kjøper en andel pr. barn. I en foreldredrevet
barnehage er det foreldrene som har hovedansvaret for barnehagens drift. Daglig leder representerer barnehagens eiere og
har det daglige administrative og pedagogiske ansvaret.
Barnehagen åpnet i november 99, med 4 avdelinger og 17 ansatte, som et samarbeid mellom Trygge barnehager og 4
foreldre. Barnehagen utvidet i 2006 med en uteavdeling med 12 barn og 2 ansatte. De holder til i en egen grillhytte på
uteområdet.
I dag har barnehagen 22 ansatte og plass til 87 barn. Avdelingene heter Karussen (uteavdelingen), Krabbene, Kråkebolla,
Blekkspruten og Havhesten.
Barnehagens totale grunnareal er 619 kvm, hvorav barnas leke og oppholdsareal utgjør 350 kvm. Uteområdet består av
asfalt, gress og en liten del naturtomt med trær, jord og stein. Vi har sandkasser med godkjent byggesand og sandbasseng
under lekeapparatene med godkjent støtsand.
Det er oppført en hinderløype bestående av tømmerstokker som barna kan balansere og klatre på. Underlaget her er jord
og gress.
Barnehagen har et samarbeid med Det Norske Veritas og HMS rutinene og uteområdet er sertifisert.
Se barnehagens vedtekter for nærmere informasjon og forpliktelser ved aksept av plass.
Barnehagens åpningstid
Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 17.00.
Dersom et barn blir for sent hentet, får man en bot på kr. 200,-.
Et barn som ikke blir hentet, hvor vi ikke får tak i pårørende er barnehagens personale pliktet til å ta kontakt med
barnevernsvakten.
Betaling
Månedsbetalingen er pr. i dag kr. 3100,- for ett barn, 5.380,- for to barn og 7.115,- for tre barn. Satsene er inkludert mat,
melk, og søskenmoderasjon.
Vi gir ikke ut giroer. Forfall er forskuddsvis den 1. hver måned.
Innbetalingen gjøres til:

Ekrekroken Barnehage SA
Ekrekroken 1
1356 BEKKESTUA
Kontonr. 1602.46.51715
NB! Merk innbetalingen med barnets navn og avdeling.
Tilvenning
Når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av en tilknytningsperson. Hun\ han har ansvaret for å hjelpe barnet og
foreldrene til rette på avdelingen og følge dere opp de første dagene. I den første tiden i barnehagen vil det være
tilknytningspersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det skapes god kontakt og barnet føler seg trygt i de nye
omgivelsene.
Alle barn er forskjellige og trenger ulik tid før de er trygge i barnehagen. Snakk med personalet på avdelingen og bli
enige om hva som er best for deres barn.
Enkelte dager er det kanskje ikke så lett å gå fra barnet, da må dere bare ringe for å høre hvordan det går.
Daglig kontakt
Den daglige kontakten er den viktigste kilden til informasjon for dere som foreldre og for personalet. Her utveksles det
informasjon om hvordan barnet har hatt det hjemme og i barnehagen, slik at det kan følges opp av den andre parten.
Dette sikrer kontinuitet for barnet.
Foreldremøter
Det avholdes to foreldremøter pr. barnehageår, et på høsten og et på våren.
Foreldresamtaler
Alle nye barn får tilbud om oppstartssamtale.
I november er det samtale mellom foreldrene og pedagogisk leder. Det blir her gitt gjensidig informasjon om det enkelte
barns utvikling, hvordan barnet har det med mer.

Hvis det utover dette er behov for samtaler vil pedagogisk leder ta kontakt. Det samme gjelder for dere foreldre.
Måltider
Barna kan spise medbrakt frokost frem til kl. 9.
Lunsj serveres i barnehagen ca. kl.11.30 og består av et brødmåltid som barna smører selv tre dager i uken, varm mat en
dag og medbrakt matpakke den dagen avdelingen har turdag.
Kl. 14.30 serverer vi et lett måltid som kan være frukt, yoghurt, knekkebrød eller kornblandinger.

Soving
De barna som har behov for å sove på dagtid, må selv ha med vogn eller en sovepose\ teppe\ dyne. Barnehagen har
madrasser til soving inne. Snakk med personalet på avdelingen dersom du er i tvil om hva som er best for ditt barn.
Sykdom
Dersom barnet ikke kommer i barnehagen, ber vi om at dere gir beskjed innen kl. 10. Vi må også ha beskjed dersom
andre skal hente barnet, slik at barnet ikke utleveres til feil personer.
Smittefaren er stor i barnehagen. Barna må derfor holdes hjemme når de syke eller i så dårlig form at de ikke kan følge
barnehagens daglige rutine. Dersom barnet har feber skal det være hjemme. Hvis et barn blir sykt i løpet av dagen, vil
foreldrene bli kontaktet. Det er derfor veldig viktig at dere holder barnehagen oppdatert m.h.t telefonnumre dere kan nåes
på.
Ved oppkast\ diare er smittefaren spesielt stor. Barna skal derfor holde hjemme i 48 timer etter siste utbrudd.
Barnet bør holdes hjemme når det går på medisiner, men snakk med personalet på avdelingen. Personalet medisinerer i
utgangspunktet ikke barna.
Disse retningslinjene er utarbeidet av barnehagens samarbeidsutvalg.
Merking av tøy og leker

Vi ber dere merke alt tøy barnet har med seg i barnehagen, også leker. Dette er for at minst mulig av barnets eiendeler
skal bli borte. Spør personalet dersom dere trenger merkelapper.
Alle barn skal ha med seg innesko\ tøfler og minst ett tøy skift fra innerst til ytterst. Dette må være tilgjengelig hver dag.
Dette gjelder også regntøy og støvler.
De barna som bruker bleier tar med dette selv.

