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Muggoppen Barnehage A/S (Primært 0-3 år)
Muggoppen startet opp i 1993. Vi har en flott beliggenhet midt i Jordet Sentrum. Sommeren
2014 kjøpte vi huset og eiendommen. Året etter fikk vi ny godkjenning og endret driftsform og
dermed plass til flere barn.
Lekeplassen vår er stor og med en naturlig variasjon som er passe utfordrende for alle. Inne
har vi god plass til all slags lek. Hos oss jobber et godt utdannet personale, de fleste med
veldig lang erfaring i å jobbe med barn. Vi har nå flere 2.generasjonsbarn.
Til daglig er vi 4/5 på jobb og 14/15 barn.
Vi som jobber i Muggoppen vil ha:
Trygge harmoniske barn i lek, læring og utvikling!
Vi deler opp barnegruppa i 2, der 1 og 2 åringene kalles «Marihøner», og 3 åringene kalles
«Edderkopper» med eget pedagogisk opplegg eller turer tilpasset alder. Utenom disse
aktivitetene er vi sammen.
For å få barnet trygt (og foreldrene) vil vi tilby drop in besøk slik at tilvenningen kan bli så bra
som mulig.

Åpningstid er 7.15 -16.45, helårsåpent. Barnehageåret starter 1. august med feriestengt de 3
siste ukene i juli, samt romjul og påskeuka.

Foreldrebetaling:
Vi følger de kommunale satsene, med redusert pris for deltidsplasser
Kostpris fra 1.8.22, 15 kr pr.dag 375 kr for full plass
Vi serverer varm lunsj hver dag! Lunsjen skal være barnevennlig, forholdsvis sunn og god så
klart😊
For mer informasjon kom gjerne innom Tybassvegen 3
facebook; Muggopp Huset
eller ring:
Muggoppen: 947 91 846
Elin: 971 94 844 Mona: 41557 881
Mail: sundsba@hotmail.com
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TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS
Trysil Menighetsbarnehage ligger sentralt til i sentrum av Innbygda, Liaveien 20. Like
ved Innbygda skole (barne- og ungdomsskole), og like bak kommunehuset.
Trysil Menighetsbarnehage gir tilbud til barn mellom 0- 4 år.
Åpningstid mandag- fredag kl. 7.15- 16.30. Vi har helårsåpent, med stengt de to
midterste ukene i juli, stengt på fem planleggingsdager, samt romjulsuken (24.1231.12) og påskeuka.
Vi har et engasjert personale som består av 3 barnehagelærere og 2 assistenter.

«Der det er ett barn trengs en voksen, der det er en voksen trengs ingen fler»
Vi legger vekt på å skape gode relasjoner med både barn og foreldre. Vi vil fremme
trygge og glade barn der lek, omsorg, danning, og læring står i sentrum. Vi ønsker å
se hvert enkelt barn, som opplever mestring og erfaringer gjennom ulik lek, både ute
og inne, alene og med andre. Barnehagen ligger sentralt til, med turmuligheter på
alle kanter, og inne har vi god plass til at barna kan utfolde seg i all slags lek.
Foreldrebetaling:
Vi følger kommunens priser på dette.
Se oversikt på dette inne på Trysil Kommunes hjemmeside.
Kostpenger 100%/5 dager – 240 kr
Kostpenger 80%/4 dager – 192 kr
Kostpenger 60%/3 dager – 144 kr
Kostpenger kommer i tillegg, og dekker lunsj, frukt og drikke.
Barnehagens tlf.nr: 91 62 13 61, eller
Epost: kontakt@trysilmenighetsbarnehage.no
Ta gjerne en titt på vår hjemmeside: www.trysilmenighetsbarnehage.no
Eller vår Facebook-side: Trysil Menighetsbarnehage
Velkommen til å søke hos oss😊
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LÆRINGSVERKSTEDET VESTADBAKKEN er en 2 avdelings barnehage som holder til i
lyse og trivelige lokaler i Vestbyveien. Barnehagen har 40 plasser for barn i alderen 0-6 år.
Fra våren 2022 er vi en 3 avdelings barnehage med 55 plasser.
Åpningstiden er 07.00 – 17.00, 5 dager pr uke. Vi er helårsåpent med 2 uker feriestengt i juli.
Vi forutsetter at det er påmeldt minimum 5 barn for å ha åpent jul- og påskedagene, samt
øvrige dager i juli.
Læringsverkstedets barnehager skal få verdens viktigste verdier til å vokse. Verdens
viktigste verdier er barna våre og vi er ekstremt opptatt av at de skal vokse i trygghet,
mestring, empati og kunnskap. Vi bruker hjerteprogrammet til å gjøre denne oppgaven best
mulig.
Vårt motto er: Lek og læring er gøy! Læringsverkstedet har et etterspurt og attraktivt
pedagogisk konsept der barna leker og lærer med alle sansene. Vi har lyse og trivelige
lokaler med egne velutstyrte verkstedrom. Her er eget matteverksted, språkverksted,
hjerterom, kreativt verksted og motorikkrom. Hvert verksted består av flere stasjoner slik at
barna skal få utfolde seg innen fagområdene fra en mengde ulike vinklinger. Det er gøy å
snekre og male på det kreative verkstedet, leke jungelløype på motorikkrommet, leke butikk
på matteverkstedet og mye, mye mer. Hver dag leker barna mye ute sammen med
engasjerte og aktive voksne. Vi har turdag hver uke i skog og mark med månedens
miljøeksperiment som et av høydepunktene. Barna på stor avdeling bruker nærområdet
rundt barnehagen mye og vi er ofte både i akebakken ved eventyr og på sykkelbanene i
Gullia. Fra kommende høst får vi eget uteområde tilrettelagt for de aller minste. Barna
opplever hver måned en spesiell happening som teppehyttedag, kosebamsedag,
gårdsbesøk, idrettsdag, akedag, slalåmdag m.m. Hørtes det gøy ut? Kom til oss da vel!

Foreldrebetaling: 1.8.2022
Plass pr uke

Pris opphold pr måned

Pris kost pr måned

5 dager

kr 3 050-

kr 250,-

4 dager

kr 2 440,-

kr 250,-

3 dager

kr 1 830,-

kr 250,-

Kostpengene dekker lunsj, fruktmåltid, drikke.

Kontakt:
E-post: vestadbakken@laringsverkstedet.no
Tlf.: 41538045(kontor) 41538046 (oransje) 41 53 80 47(grønn)
For mer informasjon: http://www.laringsverkstedet.no
For mer informasjon: http://www.laringsverkstedet.no
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Trysil Friluftsbarnehage er nyetablert og har vært i drift siden høsten 2018.
Friluftsbarnehagen ligger i Plassen i Søre Trysil. Vår barnehage består av et barnehagebygg
lokalisert ved siden av Trysil Montessoriskole, samt et leirområde med gapahuk og en stor
oppvarmet lavvo som ligger oppe i skogen, ca. 300 meter unna barnehagebygget. Her er det
akebakke og flotte muligheter for friluftsaktiviteter.
Barnehagen er en friluftsbarnehage og vi har vårt fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet. Barna
skal føle at de får være med og utforme sin egen hverdag innenfor enkelte gitte rammer og
de skal få mulighet til å utvikles til et selvstendig, kreativt og nysgjerrig menneske i et
stimulerende og utfordrende miljø. Naturen er vår arena der lek og læring går hånd i hånd.
Med skogen som nærmeste nabo har vi en lekeplass med uendelige muligheter og
utfordringer.
Åpningstider i barnehagen er mellom 07:30 og 16.45 og kjernetid for friluftsbarnehagens
uteområde vil normalt være mellom 09:00 – 15:00. Barnehagen vil være helårsåpent.
Foreldrebetaling:
Plass pr uke

Pris opphold pr måned

Pris kost pr måned

5 dager

kr 3 050,-

kr 300,-

4 dager

kr 2 684,-

kr 240,-

3 dager

kr 2 013,-

kr 180,-

Du kan kontakte oss på telefon 919 04 495 eller epost: post@trysilfb.no

FELLES OPPLYSNINGER FOR BARNEHAGENE:
SØSKENMODERASJON

Forskrift om foreldrebetaling i barnehage legges til grunn, dvs.
for søsken regnes 30 % reduksjon for 2. barn, og 50 %
reduksjon for 3. og øvrige barn fra samme familie. Ut over dette
forlenges moderasjon til søsken i SFO.

MODERASJON FOR
FAMILIER MED LAV
INNTEKT

Husholdninger med lav inntekt kan søke kommunen om
redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5åringer. Mer informasjon fås hos kommunen eller gå inn på
https://www.trysil.kommune.no/tjenester/barn-ogunge/barnehage/gratis-kjernetid-og-redusert-foreldrebetaling/

