Hvem vi er
Om oss
Vi er en barnehage med 3 baser på til sammen
87 barn. Personaler består av 1 daglig leder, 1
assisterende daglig leder, 7 pedagogiske ledere
og 12 assistenter. Barnehagen arbeider med
prosjekter året rundt og språklæring har en
sentral plass i alt vi gjør. Satsningsområdet vårt
for 2015 er Kropp, bevegelse og helse.

Vi er i nye lokaler
barnehageåret 2015/2016
Fra august 2015 til høsten 2016 så er vi i nye
lokaler på Etterstadsletta 56. Grunnen til det er
at lokalene våre på grønland rehabiliteres. Vi
skal få det nytt og fint når vi er tilbake, i
mellomtiden så har vi det topp her på etterstad.

Kontakt oss
Telefonnummer: 22 17 09 00
Mobil: 926 39 472
E-postadresse:
gronland.barnehage@urtehagen.com
Nettadresse: www.gronland.barnehage.no

Hvordan komme seg til Etterstadsletta?
Buss 37


Til Etterstadkroken



Reisetid ca. 12 minutter fra grønland

Grønland
barnehage

T – bane linje 1,2, (3), og 4


Til Helsfyr T bane



Reisetid tar ca. 6 minutter fra grønland Tbanestasjon



Gåtid fra Helsfyr til barnehagen tar ca. 5 – 7
minutter.
Grønland barnehage
Etterstadsletta 56,
0660 Oslo

Like muligheter uavhengig av
kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Barnehagen har to soner.
Barnehagen er delt inn i en småbarnssone og en
storebarnssone. Hver sone har eget allrom og
kjøkkenområder. Sonene er sosiale
samlingspunkter for mat og hygge igjennom
dagen.

Barnehagen har totalt 9
Måltider
Vi tar 300 kr i matpenger hver måned. Fire
dager i uken serverer vi brødmat med pålegg
og ferske grønnsaker. Noen dager baker vi
rundstykke,r andre dager vil barna ha egg. En
dag i uken serverer vi varmmat. Barnehagen
tilbyr barna melk til brødmåltidene Foreldre tar
med en matpakke per dag. Til
matpakkemåltidet så serverer vi frukt.

lek & læring rommet

lekerom med forskjellig
miljøer fordelt på to soner.

Hver sone har forskjellige lekerom
Barnehagen har totalt 9 lekerom som sonene
deler på. Hvert lekerom har ulikt tema. De
forskjellige lekerommene er: Motorikkrom,
formingsrom, leserom for småbarn, dukkekrok,
familierom, lek & læringsrom, musikkrom,
konstruksjonsrom og språkrom.
Språkrommet.

Motorikkrommet, musikkrommet og
konstruksjonsrommet

