VELKOMMEN TIL DE PRIVATE BARNEHAGENE
I SIGDAL KOMMUNE.
Eggedal Barnehage
Adr.: 3359 Eggedal.
Telefon 32 71 46 00
E-post: post@eggedalbarnehage.no

Enger Barnehage
Adr. 3358 N. Eggedal.
Tlf. 32 71 25 90
E-post: post@engerbarnehage.no

Eggedal barnehage har 2 avdelinger med til sammen 48
plasser for barn i alderen 0-6 år. Åpningstid: 5 dager i uka,
fra kl. 06.30-16.30

Barnehagen er en 1 avdelings barnehage med 24 plasser for barn
i alderen 1- 6 år. Åpningstid: 5 dager i uka fra 0615 - 1630

Barnehagen ligger landlig til med skog og jorder rett utenfor,
Barnehagen ligger ved Eggedal skole. Barnehagen har
hvor vi har gapahuk. Her blir det leik og læring og hygge med
gymsal, svømmehall, skileikområde, bibliotek og flott skog mat på bålet.
som nærmeste nabo.
Rett i nærheten ligger også en nærbutikk med postkontor og et
Barnehagens inneområde er lyst og trivelig. Det er stor
møbelsnekkeri.
plass for leik og motorisk utfoldelse. Barnehagens
personale vektlegger språkstimulering og er opptatt av å gi Barnehagen vektlegger at barna skal føle seg trygge og ha tid til
tid og rom for barnas leik.
å utvikle leiken. Leiken favner seg om et stort område med
mulighet for læring, både når det gjelder sosial kompetanse,
Uteområdet har fine motoriske utfordringer med sklie,
psykisk utvikling og fysisk mestring. Dette gjelder både ute og
husker, vippedyr, klatrestativ og en stor, rund sandkasse. Vi inne, og på voksne og barns premisser. I tillegg til leiken er
har også ei flott leikestue.
barnehagen også opptatt av at barna skal kunne glede seg over
Barnehagen har i tillegg egen gapahuk, som ligger rett i
bøker og sanger som er skrevet for barn, og vektlegger
nærheten
språkstimulering.

Prestfoss barnehage
3350 Prestfoss
Tlf. 32 71 04 10
E-post: post@prestfoss.barnehage.no

Nerstad barnehage
3350 Prestfoss
Tlf. 32 71 13 30
E-post :post@nerstadbarnehage.no

Nerstad barnehage er en tre- avdelings barnehage med 64
Prestfoss barnehage er en 2 avdelings barnehage med 48
plasser for barn i alderen 1 - 6 år. Åpningstid: 5 dager i uka fra
plasser for barn i alderen 1 - 6 år. Åpningstid: 5 dager i uka
0615 – 1630.
fra 0630 – 1645
Vi har en småbarnsavdeling, 1- 3 år og en for store barn, 3 6 år.
Vi har egen småbarnsavdeling. I tillegg disponerer barnehagen
rom i kjelleren: aktivitetsrom, «ballbinge» hvor barna får
Prestfoss barnehage ligger i Sigdals kommunesenter,
allsidig og utfordrende trening i grovmotoriske ferdigheter.
Prestfoss. Barnehagen har landlig og fin beliggenhet, nær
skole, skogen, fjorden, butikk og offentlige
Nerstad barnehage ligger ca 7 - 8 km fra Prestfoss, mot Åmot.
serviceinstitusjoner.
Barnehagens nærmiljø består av barneskole, idrettshall,
Barnehagen ble bygd i 1988, og er funksjonell og trivelig, byggefelt, gårder og skogs- og industriområde. Barnehagen
med en godt utbygd og trygg, men utfordrende
ligger til i utkanten av skoleplassen. Beliggenheten er veldig
uteleikeplass.
landlig og uteområdet er meget fint med utfordrende terreng. I
nærmiljøet ligger det en gapahuk, som er bygd på dugnad av
De siste årene har vi lagt spesielt vekt på natur, leik og
foreldrene.
bygda vår.
Vi er mye ute i skogen, og har egen leirplass med gapahuk.

