Eplehagen barnehage

Nesodden kommune
Eplehagen barnehage

Informasjon angående barnehageplass i Eplehagen barnehage f.o.m. august 2022
Eplehagen barnehage skal i august 2022 flytte inn i nye flotte lokaler. Den nye barnehagen vil
være nærmeste nabo til Fjellstrand skole, i den gamle eplehagen. Uteområdet er stort og variert
med mange lekemuligheter for barn, og mye rom for utforskning. Barnehagen har fem
avdelinger, to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Avhengig av alderen på barna, er
det sannsynlig at minst en av storbarnsavdelingene vil bli en blandet avdeling med barn i alderen
2-5 år. Barnehagen vil sannsynligvis åpne med fire avdelinger først, og utvide med den siste
avdelingen når det er behov for det.
Barnehagen skal stå ferdig en gang mellom 1. og 15. august. Etter det trenger barnehagen noen
dager for å flytte, pakke ut og gjøre alt klart til både nye barn, og de barna vi har fra før.
Det er viktig for oss at de nye barna blir godt ivaretatt, og de vil få en primærkontakt som følger
dem den første tiden. I likhet med andre barnehager sprer også vi datoene for oppstart. Dette
gjøres for å tilrettelegge for en best mulig oppstart for alle barna.
På grunn av ferdigstillelsen av Eplehagen barnehage i august, vil altså tilvenningsperioden i
barnehagen bli noe forskjøvet utover høsten 2022. Alle vil ikke kunne starte i august, men vil få
tilbud om oppstart i september. Det kan derfor være lurt å ha en tidlig dialog med eventuell
arbeidsgiver om dette, eventuelt planlegge en sen sommerferie, eller kanskje få hjelp av
besteforeldre eller andre for å få til en senere oppstart. Dette gjelder også for barn som ønsker å
bytte barnehage til Eplehagen.
Når vi nærmer oss juni vil vi ha mer informasjon om oppstart, barnegrupper og andre praktiske
ting.
Bare ta kontakt ved eventuelle spørsmål.
Med vennlig hilsen
Maria Gangvik, barnehagestyrer.
Postadresse
Persilengveien 5
1458 Fjellstrand

Telefon
66963600

