
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 a ̊pnet i november 1999, 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 pa ̊ uteomra ̊det. I dag har barnehagen 22 ansatte og plass til 87 barn. 
Avdelingene heter Karussen (uteavdelingen), Krabbene, Kra ̊kebolla, Blekkspruten og Havhesten. 
Barnehagens totale grunnareal er 619 kvm, hvorav barnas leke og oppholdsareal utgjør 350 kvm. 
Uteomra ̊det besta ̊r av asfalt, gress og en liten del naturtomt med trær, jord og stein. Vi har sandkasser 
med godkjent byggesand og sandbasseng med godkjent støtsand eller gummiunderlag under alle 
lekeapparatene. Det er oppført en hinderløype besta ̊ende av tømmerstokker som barna kan balansere 
og klatre pa ̊. Underlaget her er jord og gress. Vi har også en stor sjørøverskute barna kan klatre på og 
et bålhus. Barnehagen utfører årlig kontroll av utelekeplassen.  

Se barnehagens vedtekter for nærmere informasjon og forpliktelser ved aksept av plass.  

Barnehagen ligger rett ved Haslum barneskole og har fine turmuligheter i nærområdet. 

Barnehagen er a ̊pen fra kl. 07.30 til kl. 17.00. 

Ma ̊nedsbetalingen er pr. i dag på gult nivå uten matservering, 3135,- for ett barn og 5330,- for to barn. 
Dersom vi går over til grønt nivå og igjen kan servere mat og reise på lengre turer, vil satsene være  
kr. 3.525,- for ett barn og 6110,- for to barn. I satsen er søskenmoderasjon trukket fra.  
 

I Ekrekroken barnehage bygger vi vår pedagogiske plattform på barnehageloven og Rammeplan for 
barnehager, samt kommunens føringer og ikke minst vår egen visjon og verdier. Gjennom å være 
trygge og nærværende voksne skaper vi læring på barnas egne premisser og møter dem der de er i sin 
utvikling. Gjennom mangfoldige læreprosesser med andre barn og voksne, oppleves gleden ved 
samarbeid og felles opplevelser. Vi viser respekt for barnas arbeidsprosesser og resultater ved å 
synliggjøre og å dokumentere det som det enkelte barnet har skapt gjennom å medvirke i et større 
fellesskap. Vi ser på foreldremedvirkning som en vesentlig forutsetning for å skape en barnehage med 
optimale utviklingsforhold for barna. Vi ønsker en åpen dialog med foreldrene, noe som er med på å 
skape gjensidig engasjement, motivasjon og tillit.  

Na ̊r dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av en primærkontakt. Hun\ han har ansvaret for a ̊ 
hjelpe barnet og foreldrene til rette pa ̊ avdelingen og følge dere opp de første dagene. I den første tiden 
i barnehagen vil det være primærkontakten som har mest med barnet a ̊ gjøre, slik at det skapes en 
trygg og god relasjon 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. Vi ønsker at den første tiden i barnehagen 
skal tilpasses det enkelte barnet og at både barn og foreldre skal være trygge på at det er et godt sted å 
være for barnet før foreldrene gradvis lar barnet være der alene. Snakk med personalet pa ̊ avdelingen 
og bli enige om hva som er best for deres barn. Enkelte dager er det kanskje ikke sa ̊ lett a ̊ ga ̊ fra barnet, 
da kan dere bare ringe for a ̊ høre hvordan det ga ̊r. 

Det vil være en oppstartssamtale for foreldrene til alle nye barn kort tid etter oppstart  
I løpet av barnehageåret vil det også være en obligatorisk samtale mellom foreldrene og den 
pedagogiske lederen på avdelingen.  
Det avholdes to foreldremøter pr. barnehagea ̊r, ett pa ̊ høsten og ett pa ̊ va ̊ren.  

På grønt nivå kan barna spise medbrakt frokost frem til kl. 9. Lunsj serveres i barnehagen ca. kl.11.30 
og besta ̊r av et brødma ̊ltid 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 ma ̊ltid som kan være frukt, 
yoghurt, knekkebrød eller kornblandinger.  



De barna som har behov for a ̊ sove pa ̊ dagtid, ma ̊ selv ha med vogn til å sove ute i. Vi har sovevakt 
som er tilstede ute og følger med på når barna våkner. 

Barnehagen benytter kommunikasjonsplattformen Mykid. Her legger hver avdeling ut bilder, 
månedsbrev og nyttig informasjon. Dere går selv inn og registrerer sykdom hos barnet og fravær i 
forbindelse med ferier osv.  

  


