Velkommen
Munkeby Gård- og Naturbarnehage ligger ca. 5 km utenfor sentrum (mot
Okkenhaug) med besøksadresse,
Munkebyvegen 249, 7608 Levanger.

Hos oss jobber vi for å gi barnet et nært møte med naturen og dyrene
våre.
Vi vektlegger tradisjonsmaten som lages fra bunnen av.

Det serveres en variert sunn frokost, og foreldrene trenger ikke tenke på
matpakke.
Varmlunsj med både kjøtt, fisk og grønnsaker
og gode brødmåltider står på menyen.

Maten lages like naturlig ute på tur som i avdeling.
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Barna er i mindre grupper
som gir rom for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
Leken og dens egenverdi har en sentral plass enten de befinner seg ute på
noen av turene våre eller er inne i barnehagen.
Glede, humor, spenning og engasjement er nøkkelfaktorer!

Vi legger opp til et stimulerende miljø som gir lyst til lek, utforskning,
læring og ikke minst følelse av mestring. Gjennom møte med dyrene,
naturen, matgruppene og det vi ellers omgir oss med på Munkeby
kan barna være bidragsytere i egen utvikling av interesser, erfaringer,
kunnskap og ferdigheter.

Vi vektlegger de individuelle behovene og uttrykkene.
De voksnes evne til oppmerksomhet,
empati og involvering.
Evne til å snakke med og lytte til barnet
er viktig for å støtte blant annet identitetsutvikling og
positiv selvforståelse!

Personalet har en allsidige pedagogbakgrunner som
fysisk fostring med vekt på friluftsliv,
natur, aktivitet og helse,
kunst og håndverk,
musikk, og
spesialpedagogikk innenfor blant annet
ADHD, Tourettes og Autismespekterforstyrrelser.

Se fra hverdagen vår på Facebook og grundigere opplysninger videre her
på hjemmesiden.
Ønsker dere å vite mere kan dere ringe
daglig leder Mona Skjerve på tlf. 97 79 83 98
eller gå inn på for å søke plass hos oss.

http://levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-ogfamilie/Barnehage/Barnehageplass---soknad/

Velkommen!

