
EIDSKOG NATURBARNEHAGE
- en barnehage med montessoritilnærming

HAR DU LYST TIL Å BIDRA?

Vi har stadig mindre og større byggeprosjekter 
som skal gjennomføres og som er viktig for at vi 
skal kunne få til den barnehagen vi ønsker oss. 
Det er mulig for bedrifter, foreninger og 
enkeltpersoner å kjøpe støtteandeler og gi gaver. 
Kontakt oss på tlf. 917 79 010 eller send en epost 
til styrer@eidskognaturbarnehage.no
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blir mer spennende og engasjerende da dere blir informert om hva barnehagen holder på 
med. Foreldre legger også inn ønsket informasjon, beskjeder og ferie for barna sine her.

EIERSKAP
Barnehagen er eid av ett styre som er sammensatt av andelseiere. Alle foreldre får 
automatisk en gratis andel da de har barn i barnehagen. I tillegg selges andeleier til de 
som ønsker å støtte barnehagen økonomisk. 

MÅLTIDER
Vi serverer hjemmelagd mat 3 ganger i løpet av dagen. Matlagingen er en del av vårt 
pedagogiske opplegg.

Frokost fra kl 8.00-9.00: Havregrynsgrøt/brød/knekkebrød/melk/vann
Lunsj  kl.11.30:  Varmmat og vann
Ettermiddagsmat kl 14.30-15.00: Knekkebrød/brød/frukt/vann

Vil du se mer av hva vi gjør i barnehagen, kan du bli medlem av Facebookgruppa vår! 
Søk etter «Eidskog Naturbarnehage» så skal vi legge deg til gruppa vår.

PRAKTISK INFORMASJON 
Åpningstid:
Tlf.nr.: 
Adresse: 
Mail:  
Søknadsfrist: 

 

           

06.45-17.15
           917 79 010
           Helgesjøvegen 8, 2233 Vestmarka 
           styrer@eidskognaturbarnehage.no 

1. mars (hovedopptak)

EIDSKOG NATURBARNEHAGE
en barnehage med montessoritilnærming
Vi er en barnehage med 24 plasser som har en unik, idyllisk beliggenhet med tanke på 
alle muligheter vi har i gangavstand. Vi har en rik flora og mange, varierte turmuligheter i 
frodige skoger rundt oss. Barnehagen ligger ved elva Buåa som stille renner forbi gjerdet. 
I tillegg har vi sjøer og tjern som vi fisker i (ofte med egenlagde fiskestenger). Vestmarka 
har også ett vakkert bygdetun på Almenningen som vi ofte besøker. Vi har muligheter til 
å treffe forskjellige husdyr på gårder i nærområdet og skogens egne ville dyr ser vi på våre 
mange skogsturer.

Vi leier lokaler av Eidskog Montessoriskole som vi også har et nært og godt samarbeid 
med. Vi har flere turdager i løpet av uka, og deler barnegruppa stort sett hver dag. Dette 
gjør at barnegruppa blir liten, trygg og vi ser hvert barn bedre. Trygghet er det viktigste 
vi gir barna, og vi tar individuelle behov på alvor. Vi jobber ut fra Maria Montessori sin 
filosofi/røde tråd om «frihet og orden. Gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene. Og 
tilrettelagt læringsmiljø» Vi jobber ut fra barnas naturlige, indre motivasjon og gjennom 
alle sansene. Vi ønsker å motivere barna til å være aktive, nysgjerrige, positive og 
selvstendige mennesker som setter pris på naturen og alt den gir oss. Selvstendige barn 
skaper mestringsfølelse og god selvtillit.

MYKID
Foreldre i en Mykid barnehage får informasjon rett på mobilen via en mobilapp.Alt fra 
aktiviteter, bilder, dagen i dag, månedsplan og nyhetsbrev leses via mobil. Fravær og 
sending av beskjeder til barnehagen er kun to tastetrykk unna. Som mamma og pappa 
kommer du tettere på ditt barns hverdag i barnehagen. Samtalene rundt 
middagsbordet 
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