Innholdet kan variere de ulike dagene, men hver
dag har vi:
H y g i e n e — vi ønsker at








Samlingsstund ca kl. 10.30

Bleieskift skjer på stellerommet, pga hygiene.
Bruk eget håndkle, kluter. Skittbleier kastes i
plaspose og deretter i bleiedunken.



Lek



Felles måltid ca kl 11.00

Gode vaner for håndvask innarbeides og vi
vasker hendene før måltid og etter toalettbesøk



Tilbud om aktiviteter



Rydding før samling og før dere går hjem

Vi vasker lekene jevnlig.

Bogafjell åpen
barnehage

Parkeringsplass rett utenfor kirken og en enda
større nede ved idrettshallen

Velkommen!
Vi gleder oss til å
være sammen med
dere!
Ta med tøfler,
matpakke og det
dere trenger til
stell.
Barnehagen
holder kaffe og
te. Pris: kr 15,- pr
person, maks 40,pr familie.

Informasjon

Bogafjell åpen barnehage
Lyngholen 3
4325 Sandnes
Dersom du lurer på noe ta kontakt!
Telefon: 411 40 525 (Marie Weibell, vikarierende styrer)
E-post: mw589@kirken.no
Sist oppdatert august 2017

Åpningstider:
Onsdag 8.30-14.00
Torsdag 8.30-14.00
Fredag 8.30-13.30
Stengt i skolens ferier og fridager

Velkommen til oss i
Bogafjell Åpen Barnehage
En åpen barnehage er for barn mellom 0-6 år i følge
med en voksen, som har ansvar for barnet mens det
er i barnehagen. Det kreves ingen påmelding eller
søknad—du velger selv når du vil komme; hvor ofte
og hvor lenge du vil være, innenfor åpningstiden.

du har med ut av lokalene. Om du har mulighet så

Ta kontakt med de ansatte når dere kommer og går.
Registrer dere i frammøteskjema når dere kommer
og når dere går.



Følg med på informasjon/opplysninger på tavle/
skriv og epost.
Første gang:

hjelp andre. Vi stiller opp ved brakka. Ikke forlat området før det er gitt klarsignal!
Garderoben

Alle klær og private eiendeler må tas med hjem
hver dag

Tilbudet koster kr 15,- pr person; barn og voksne.
40 kr pr familie. Pengene legges i pengeskrinet.
Lek—vi ønsker at dere



Vogner parkeres fortrinnsvis ute



Er aktive sammen med barna i lek og aktivitet.

for store og små. Derfor oppfordrer vi både gamle og



Hjelper barna til å ta vare på lekene

nye brukere til å ta kontakt med hverandre.

Å bidra til å styrke småbarnsfamiliens sosiale
nettverk



Rydder før samling og før dere går hjem for dagen

Å være et sted der du kan få hjelp, støtte og
veiledning til ulike utfordringer






Å være en møteplass i nærmiljøet hvor barn
og voksne opplever glede og trivsel








Å tilrettelegge for at tro kan være en naturlig
del av familiens hverdag.



Ved brannalarm har du ansvar for å ta med de barna

Klærne henges opp på
knaggene og kleshengere





Når dere kommer:



Bogafjell åpen barnehage ønsker



Brannvern

Praktisk informasjon

Å være et sted hvor barn gjennom lek og
aktiviteter kan få positive utviklingsmuligheter
Å være en plass hvor de voksne kan få
anledning til å dele erfaringer med andre i
oppgaven som omsorgspersoner for små
barn.



Skriv barnets navn, fødselsår og ditt navn på frammøteliste



Fyll ut skjema med opplysninger om barn og
pårørende på menighetens nettside



Samling (kl. 10.30)
Sang, rim og regler, bibelfortelleringer og eventyr.
Vi avslutter samlingen med bordvers og går direkte
over til håndvask og
felles måltid.

Vi ønsker at barnehagen vår skal være et godt sted

I barnehagen er det mulighet for babylek, tegning,
maling, perling, biler, duplo, togbane, lesekrok, puslespill og spill m.m.
Ved bordet



Vi spiser sammen rett etter samlingen, ca
klokken 11.00



Hver enkelt rydder opp etter seg, kaster søppel, vasker bord og stol og soper gulvet.

