Livensveen gårdsbarnehage
skal gi barn under opplæringspliktig alder
i Løten og omegn et tilbud
om en aktiv og trygg hverdag
i nært samspill med naturen og
gjennom å følge oppgavene
på en gård gjennom årstidene.

Slik lød forretningsideen da Livensveen
gårdsbarnehage ble etablert i 2005 og ideen sier
litt om hva en gårdsbarnehage er; en trygg
hverdag i nært samspill med naturen og
gjennom å følge oppgavene på en gård gjennom
årstidene. Barna er en å så om våre og høste inn
på høsten.
Samtidig får de kjennskap til hvordan vi kan
bruke det vi høster inn gjennom matlaging. Mot
våren er det på tide å klargjøre kjøkkenhagen
med pløying, fresing og gjødsling, før vi sår nye
grønnsaker og blomster
Dyr er viktig for en gårdsbarnehage. Gjennom
hele året deltar barn i foring og stell av dyrene.
De er med å klargjørefjøset til vinterforing og
rydder ut av fjøset om våren når dyra skal ut. På
høsten lærer vi mye om grisen som går i bingen,
når den kommer til gards og rundt juletider
sender vi grisen til slakt. I februar/mars er kua
viktig og vi besøker fjøset til Thomas Cottis før og
etter kalving. I Livensveen gårdsbarnehage får
barna lære hva det vil si å ha dyr, og de får et
eieforhold til disse. Det er ikke ordinær
gårdsdrift på småbruket, foruten jorda som
dyrkes til kufor, men gjennom besøksavtaler
med kufjøset til Thomas Cottis får barna oppleve
hva riktig gårdsdrift innebærer. En
gårdsbarnehage gir barna mulighet til å være
bonde, gartner, kokk og jeger på sine egne
premisser.

TILVENNING:
Nye barn trenger tid til å bli kjent med barnehagen,
de andre barna og personalet. Det er viktig at barna
føler trygghet og mye av grunnlaget legges de første
dagene. Vi beregner 3 dager til tilvenning, noen
ganger trenger enkelte barn lenger tid. Normalt er
det den første dagen et besøk med en av foreldrene
til stede. Etter hvert som barnet føler seg trygt bør
foreldrene forlate barnet en kort stund den andre
dagen. Informer barnet om at du reiser, hvor du
reiser og når du kommer tilbake. Tredje dagen
prøver vi normalt å ha barnet her mens foreldrene
reiser og er tilgjengelige på telefon. Dette bør være
en kort dag i barnehagen.
TURDAG
Da går barna på korte og lange turer og alltid med
tursekk. Noen ganger reiser vi også til steder i
nærområdet med bil.
Tursekken må inneholde:
• Matpakke til lunsj
• Sitteunderlag
• Termos med TEMPERERT drikke
• Evt ekstra votter og sokker
Sekken bør ikke være tyngre ennn at barnet selv kan
bære den og alt må merkes med barnets navn.
MÅLTIDER
I Livensveen legger vi vekt på et sunt og næringsrikt
kosthold. Vi serverer to måltider hver dag, hvorav ett
bestående av varm mat. Barna får servert melk til
medbrakt frokost, som de kan spise i barnehagen
frem til kl.08.30. Vi legger vekt på at barna skal
forstå hvor maten kommer fra. De er med å høste i
kjøkkenhagen og bidrar i matlagingen sammen med
vår kjøkkenhjelp. Lunsj serveres kl.11 og varm mat
kl.14

FRAVÆR OG KJERNETID
Ved kortvarig fravær, som ved sykdom eller lignende,
ønsker vi å få beskjed før kl09.30 av hensyn til planlagte
aktiviteter. Vi bør også få beskjed dersom barn leveres
senere enn kl.09.30 eller hentes før kl.14.00
Dersom et barn skal være borte over lengre tid ønsker vi
en tilbakemelding på det. Barnehagen sender også ut
forespørsler inn i mot ferier og lignende om barnas behov
for plass, for å kunne gjennomføre ferieavvikling for
personalet
SYKDOM
Barn skal være hjemme når de er syke. Dette både av
hensyn til barnet selv og av hensyn til andre barn og
ansatte i barnehagen. Og beskjed dersom barnet er sykt
og hvilken sykdom det har, dersom det er smittefare. Barn
skal ikke i barnehagen:
• Ved feber. Barnet skal ha en feberfri dag hjemme.
• Ved oppkast/diare. Barnet skal være hjemme i 48
timer etter siste oppkast/diare.
• Ved pencillinbehandling. Barnet holdes hjemme til
behandlingen virker og almenntilstanden er god.
Hvis dere er i tvil om barnet skal i barnehagen eller ikke,
ring oss først eller ta kontakt med lege. Tenk smittefare og
at barn bør ha god allmenntilstand i barnehagen. Dersom
barnet blir sykt i løpet av dagen, vil barnehagen ringe og
be dere hente det.

MER INFORMASJON OM
LIVENSVEEN GÅRDSBARNEHAGE
FINNER DU PÅ

www.livensveen.no
Ved å LIKE vår facebookside

BURSDAGER
Barnet får ekstra oppmerksomhet rundt bursdagen sin. Vi
har lagt oss på en sunn linje og serverer fruktsalat,
smoothies eller ost og kjeks. Barna får egen krone, ofte
etter eget tema og ønske og vi synger selvfølgelig
bursdagessangen.
Invitasjoner til private bursdagsselskap bør ikke deles ut i
barnehagen av hensyn til barns om ikke er bedt.

Eller e-post:
ane.cecilie@livensveen.no
heidi@livensveen.no
monica@livensveen.no
andrine@livensveen.no
iren@livensveen.no

PARKERING
Vi setter pris på om dere rygger inn når dere parkerer, lik
at vi minsker faren for å rygge på et barn når dere reiser.
SLÅ ALLTID AV TENNINGEN OG TA UT NØKKELEN.
Lukk også porten når du går ut og inn.

Barnehagen består av 3 avdelinger;
• Revungene; de aller minste 1 og 2åringer. Hvor
Iren er pedagogisk leder, Markus (Andrine i
permisjon) barnehagelærer, Ann-Kristin
fagarbeider og Hege fagarbeider
• Bjørnungene 3 og 4 åringer, som er nede i
Nystua. Her er Monica er pedagogisk leder og
Turid som fagarbeider
• Tiurgruppa, 5 åringene, holder fortiden til i
Gamlestua hvor Heidi er pedagogisk leder Marius
og Stian er barneveileder.
I tillegg jobber Ane Cecilie som styrer i barnehagen og
du finner også Ida og Lene, som er fagarbeider, noen
dager på huset. Hanne lager mat og steller på
kjøkkenet.

FORELDREREPRESENTANT
Vi inviterer foreldre til å gjøre seg kjent med barnehagen
ved å delta på møter, arrangementer, turer og dugnader.
Samarbeid mellom foreldre og barnehage er viktig for å gi
barna en optimal barnehagehverdag. Vi ønsker en åpen
dialog og setter stor pris på tilbakemelding fra dere som
kjenner barna best. Alle foreldre som har barn i
barnehagen er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet
har mæte 1-2 ganger i året, høst og vår.. Foreldrerådet
velger to representanter til samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget har egen postkasse hvor foreldre kan
legge saker.
Vi tilbyr også foreldresamtaler to ganger i året og ellers
ved behov.
Foreldrerepresentant 2017/2018:
• Madeleine Flikkeid (mamma til Elias)
95850153
• Velges høst 2017

KJEKT Å VITE OM
LIVENSVEEN
GÅRDSBARNEHAGE

TELEFON: 62 59 41 10
Post og besøksadresse:
Livensveen gårdsbarnehage
Mosjøvegen52
2340 LØTEN
www.livensveen.no
Ane Cecilie: 41 42 91 76
Iren: 95 12 29 77

Åpningstid 07.00-17.00
Kjernetid 09.30-14.00

