
 

                                                                         Kolvereid barnehage- et godt sted å være, leke og lære 

Hei! 

Trenger du/dere barnehageplass? 

Dere finner søknadsskjema på Nærøysund kommune 

sin hjemmeside.  

Søknadsfrist 1.mars. 

 

I denne brosjyren finner dere informasjon om Kolvereid barnehage og 

dere er VELKOMMEN SOM SØKERE HIT TIL OSS   

 

 

 

Kolvereid barnehage 

- et godt sted å være, leke og lære 
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Litt om Kolvereid barnehage 

Vi er kommunal barnehage og holder til på Langmyra her på Kolvereid. Vi er en 

avdelingsbarnehage og bruker naturen aktivt. Alle avdelingene har turdager og 

naturleikeplassene våre er i barnehagens nærområde. Vi satser på et miljø som er 

preget av glede, humor, kreativitet og trivsel for både barn og voksne. 

Juli 2020 vil vårt nye barnehagebygg stå ferdig! Dette bygget rommer 3 

småbarnsavdelinger Dette blir ett moderne bygg som er spesial bygd for små barn 

og deres behov.  

 

 
Praktiske opplysninger 

 Vi tilbyr åpningstid ved behov fra 0645-1645, og kan tilby fleksible plasser. 

 

 Vi bruker bassenget på Kolvereid skole som er ekstra oppvarmet på 

mandagene. Det er en ansatt pr. barn i bassenget, da vi ønsker å gi et trygt 

og sikkert vanntilvenningstilbud.  De ansatte har gjennomført 

livredningskurs. 

 

 Både assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og barnehagelærere har god 

faglig kompetanse som gir et kvalitets tilbud i barnehagen. Vi har ett stabilt 

personalet på barnehagen. Ved sykdom, bruker vi vikarer som kjenner 

barna godt. 

 

 Vi har høy pedagogtetthet og alle avdelinger har en ped.leder, i tillegg har 

vi to ped.ledere som styrker arbeidet i skoleklubben for skolestarterne.  

 

 Vi er en ”matpakkefri” barnehage.  

Vi tilbyr sunne og varierte måltider to ganger pr. dag, samt melk og frukt.  

Vi tilbyr babygrøt, erstatning o.s.v til barn som ikke helt er tilvent 

brødskive. Vi serverer også et varmmåltid en gang i mnd. 

 

 Ved bursdager så får barnet får sitte i bursdagsstolen og har bursdagskrone 

på og de får velge sitt eget opplegg utfra en bursdagseske.  
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Tilvenning i barnehagen 

Vi tilbyr at dere kan komme på besøk i barnehagen noen dager før oppstarten av 

barnehageplassen, slik at dere kan bli kjent med de voksne på avdelingen og 

omgivelsene. Vi tenker at da vil det bli en bedre tilvenningsperiode ved oppstart.  

Starten på barnehagetiden representerer et stort veiskille i barnets oppvekst. 
Barnehagen er som regel barnets første store møte med andre voksne og ikke minst 
andre barn. 

Vi vet at overgangen kan være forbundet med usikkerhet, og at starten på den nye 
epoken kan være utfordrende både for barnet og for foreldrene. Derfor har vi et eget 
tilvenningsopplegg. Her sørger vi for at overgangen blir så god og trygg som mulig 
både for barnet og for foreldrene. 

Det er viktig at vi bruker god tid på tilvenning, der barnet først blir særlig kjent med 
én voksen, for deretter å utvide horisonten til resten av personalet på avdelingen og 
de andre barna. 

I løpet av den første tiden i barnehagen vi foreldrene få tilbud om en oppstarts- 
samtale. Her er barnets trivsel og behov i fokus.  
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Vårt helsefremmende arbeid 

Målet med helsefremmende barnehager er å sikre gode og trygge oppvekstsvilkår for 

barn og unge. Det er utarbeidet felles retningslinjer for barnehagene i Ytre Namdal 

og det satses på fire fokus områder: Sunt kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og 

rusforebygging.  

I barnehagen har vi et sanse motorisk opplegg «Friskus», som vil gi varierte 

aktiviteter til barna. Videre har vi også et aktivitetsopplegg «Mini-røris» som går ut 

på forskjellige fysiske øvelser til barn og voksne etter musikk.  

 

 

 

 

 

 

 

http://pluto.hive.no/pluto2003/annettem/gym/barn.jpg


 

                                                                         Kolvereid barnehage- et godt sted å være, leke og lære 

 

Vi er en livsglede for eldre barnehage. Møte mellom generasjonene er lysglimt som 

setter spor hos liten og stor. Vi tar på oss de gule t-skjortene og går på besøk hos de 

eldre på Nærøy bo- og behandlingssenter og Bjørkåstunet. En livsgledebarnehage ser 

på de eldre som en ressurs. Det er viktig for oss å gjøre noe sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livsgledeforeldre.no/
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Barnehagens satsningsområde 

 

Barnehagens hovedmålsetting 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring.  

 

 

Delmål 

I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og 

kvalitet i barnehagen, satser vi på et systematisk arbeid med kommunikasjon, språk 

og tekst.  Dette arbeidet innebærer at vi arbeider systematisk med språk i barnehagen 

gjennom teknikker fra Språkløype prosjektet og kompetanseheving av personalet 

gjennom erfaringsdeling på tvers av avdelinger. 
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Barnehagen er full av magi, 
en plass med barneglede i,  
et sted hvor det settes spor 
i både liten kropp, og stor. 

 
Hvor søledammen kan bli til et kjempestort hav, 

en pinne kan bli en tryllestav, 
hvis du tør kan du bli hva du vil, 

er du streng kan du lett trylles snill. 
 

Det er voksne der som vil deg vel, 
og som gjerne blir med på et sprell, 
som gir bort omsorg og er din venn, 

og får våte smellkyss igjen. 
 

Og dette er ikke på langt nær alt, 
hvis en dag alt går på tverke galt, 

så får du magisk kos og trøst, 
både sommer, vinter, vår og høst. 

(Ø.G. 2013) 

                                                                       
 

 

Vil du/dere vite mer?  

Ring oss gjerne på telefon 94157163 eller til styrer 
på mob.nr 47618256. 

 

 

 


