
Velkommen til Skogro barnehage. 
Vi ønsker å være en god barnehage, og strekker oss 

langt for et godt samarbeid til det beste for barna som 

går her. Vi jobber spesielt med trygge relasjoner og 

generelt med alt annet som fyller en barnehage. 
Nyttig å vite om oss:  
Skogro barnehage AS eies av daglig leder Tonny Laage. 

Han holder i de store linjene og økonomien. 

Styrer i Skogro heter Vigdis Oliversen.  

Hun har ansvar for daglig drift, pedagogisk innhold , 

personalutvikling og opptak av nye barn . I tillegg har vi 

Torhild Laage som er kontorassistent, og jobber med 

foreldrebetalinger. 

Skogro barnehage består av 6 avdelinger med totalt 

plass til 120 barn.   

Avdelingene er fordelt på 2 ulike enheter. 

1. Nordbergsvingen 24b, 1738 Borgenhaugen 

2. Skogro familiebarnehage:   

Nordbergveien 98, 1738 Borgenhaugen  

         Barnehageåret regnes fra  

            01. august 2017—31. juli 2018 

      
Året starter alltid med planleggingsdag  

    Første reelle dag dette barnehageåret er  

 onsdag 2. august 

Tilvenning 

Tilvenningen avtales med pedagogisk leder noen uker før 

oppstart. Ped. leder vil ta kontakt med dere. Vi regner 

rundt 3 dager til tilvenning, alt ettersom barnet tilpas-

ser seg. Noen ganger går det fortere, andre ganger tar 

det lenger tid.  Vil dere komme på besøk før sommeren 

ønsker vi å avtale tid på forhånd slik at vi kan få tatt 

godt imot dere. 

Foreldremøte 

Vi vil ha et foreldremøte for nye foreldre + overgang til 

stor avdeling Torsdag 1. juni 

 

Nyttig å vite om tilskudd / redusert pris.. 

Nye maxpriser fra 01.01.17—2730kr for full plass,  

pluss matpenger kr. 350.  

Vi følger alltid den maksprisen regjeringen setter . 

Det gis fradrag i pris for søsken og for dere med en  

inntekt under 3G. Skjema fås ved henvendelse til  

Sarpsborg kommune. Søskenmoderasjonen er noe vi i  

barnehagen sender inn, mens dere selv søker kommunen 

om redusert pris pga. inntekt.   

Reduksjon på fakturaen gjøres gjeldende fra   

søknaden er godkjent. Dersom vedtak kommer etter at 

faktura er sendt, trekkes sum fra på neste faktura. 

Nye søknader om redusert pris må sendes inn hvert år 

foran nytt barnehageår. 

Dette er foresattes eget ansvar 

Les også mer på www.skogro.no. Husk å lese vedtektene. 
 

Husk å levere inn svarbrev til fristen! 

Gjelder både om du takker JA eller NEI.   

(Fra januar 2015 er opptaket hel—elektronisk.) 

Vi har i tillegg egne skriftlige kontrakter. 

 

Har du flere spørsmål, så ta gjerne  

kontakt med styrer Vigdis Oliversen  

på telefon  970 37 790 
 

 

Håper dere  

vil trives hos oss. 

Knerten 0- 3år med 14 hele plasser 

954 28 516 

Mosetussene 

3 - 5 år med 28 hele plasser  

414 87 297  

Tommeliten 0 - 3 år med 14 hele plasser 

954 60 329 

Kvisten  3 - 5 år med 28 hele plasser 

954 33 804 

Charmtrollet  

3 - 5 år med 28 hele plasser  

( 2-4 år dersom behov etter opptak) 

954 53 714 

Skogro Barnehage as              Orgnr  986297294    

Nordbergsvingen 24 b             www.skogro.no 

1738 Borgenhaugen         e-post: skogro@skogro.no 

 

Mobil: 970 37 790  

Skogro Familiebarnehage  

  0-3 år med 8 hele plasser 

Tlf 69 16 44 18 / 954 43 984 


