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Bursdagsfeiring
• Avdelingen ordner med bursdagssamling der
barnet er i fokus.
• Vi koser oss med noe godt å spise til lunch.
• Avtal med personalet hvilken dag som passer
best å feire barnets fødselsdag i barnehagen.
• Når dere inviterer barna fra barnehagen til
bursdagsfeiring hjemme, oppfordrer vi dere til
å invitere hele grupper. Det vil si for eksempel;
bare jentene/ guttene på avdelingen, bare
revene/ ekornene/ sommerfugl / marihøner
eller hele avdelingen for de som ønsker det.
Dette er viktig for å sikre at alle barna får
komme i fødselsselskap innimellom, og for at
noen ikke skal føle seg ekskluderte.
• Barnehagen kan lånes til bursdagsfeiring i
helger.

Garderobe
• Merk tøyet til barna. Mange av barna har like
klær.
• Skiftetøy skal ligge i kurv/skuff som tilhører
barnet. Pass på at det er nok skiftetøy til
enhver tid, og at det er riktig tøy til riktig
årstid.
• Regntøy og gummistøvler bør alltid være i
barnehagen. Husk å vaske dette jevnlig!
• Innesko / tøfler skal alltid være på når barna
er inne i barnehagen. Dette fordi barna bør ha
noe på beina om brannalarmen går, og for å
holde seg varm og tørr på beina generelt.
• Vi har dessverre ikke mulighet for å tørke vått
tøy i barnehagen. Våte dresser og regntøy må
derfor tørkes hjemme.

Leker som tas med hjemmefra
• Å ha med leker praktiseres ulikt fra avdeling til
avdeling (Undersøk med din avdeling om leker kan
tas med). Leker tas med på eget ansvar.
• Leken bør være merket med navn.
• Leker som tas med må kunne lånes bort til andre
barn.
• Leker som frembringer mye lyd (biler med sirener
etc.) eller voldelig lek (pistoler, sverd etc)tas ikke
med i barnehagen.
• Til tider kan avdelingen få uønskede konflikter i
barnegruppen grunnet ”ha-med-leker”. Dere kan da
få beskjed om å ikke ta med leker.

Foreldresamarbeid
• Foreldremøte – barnehagen arrangerer 1-2
foreldremøter i året. Dette er på høsten, og evt.
også ett på våren.
• Foreldresamtaler – det arrangeres foreldresamtaler
høst og vår. Trenger vi flere samtaler underveis,
legger vi til rette for det.
• Foreldrerådet – består av alle foreldrene i
barnehagen.
• Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Foreldrenes
arbeidsutvalg består av foreldrerepresentanter fra
foreldrerådet. Hvert hus har eget FAU.
• SU – er foreldrenes samarbeidsutvalg. Navn på
foreldrerepresentantene i SU vil bli slått opp på
info.tavlen i garderoben etter valget på høstens
foreldremøte.
• Har dere som foreldre lyst til å bidra med noe i
barnehagen, er dette kjempe hyggelig. Det kan for
eksempel være å vise frem noe, fortelle noe, ha en
lesestund eller lignende.

Tilvenningsperioden
Informasjonen under er veiledende. Alle barn er
forskjellige og trenger tilpasset opplegg.
1. DAG:
Kort tid - ca. 2 timer. Du må være sammen med
barnet i barnehagen hele denne tiden.
Tilknytningspersonen vil møte dere og være sammen
med dere. Ta med matpakke.
2. DAG:
Tiden utvides noe - ca. 3 timer. Du må være med
barnet i dag også, men vi legger opp til at du tar
noen turer bort fra barnet. Ta med matpakke.
3. DAG :
Tiden utvides ytterligere. Du blir en stund,
forlater barnet i barnehagen, for så å hente barnet.
Avtal forløpet med tilknytningspersonen. Tiden kan
benyttes til samtale mellom foreldre og ansatte,
eller at du går ut av barnehagen og kommer tilbake.
Det er viktig å si i fra til barnet, før dere forlater
barnehagen. Noen barn blir fort trygge, mens andre
igjen trenger litt mer tid.
Nye barn får tilbud om introduksjonssamtale med
pedagogisk leder fra egen avdeling.

”Vi skal strekke oss mot stjernene
ved å gjøre hver dag verdifull”

Åpningstiden
• Barnehagen åpner kl. 07.30, og stenger kl.
17.00.

Telefonlister
• Telefonlister med adresser og telefonnummer
deles ut når alle barna er kommet på plass til
høsten. Om dere ikke ønsker at deres tlf.nr
skal bli gitt ut, må dere gi beskjed om dette til
barnehagen.

Måltider
• Barnet har med seg den maten de trenger i
løpet av dagen, eventuelt også frokost.
Barnehagen lager lunsj og tremat to ganger i
uken
• Mat penger betales sammen med
barnehageavgift.

Sykdom
• Når barnet er sykt skal det holdes hjemme.
• For å avgjøre om barnet skal gå i barnehagen
eller ikke, bør du alltid ta hensyn til barnets
allmenntilstand. Barn kan være i barnehagen
når det orker å være med på de vanlige
aktivitetene og kan være ute. Om du er usikker
på om barnet kan gå i barnehagen eller ikke, er
det fint om du rådfører deg med
lege/barnehagen.
• Informer personalet om sykdom/infeksjon.
• Informasjon om sykdommer kan leses i heftet
”Gode råd om sykdom og helse hos barn” Vi har
heftet i barnehagen, eller du kan finne det på
bærum kommune sin nettside.

”Det er STORT å være liten i Bærum!”

Henting og bringing
• Vi ønsker at barna skal være levert innen klokken
09.30. Da starter vi som regel med aktiviteter eller
drar på tur. Kommer dere senere vil vi at dere gir
oss beskjed.
• Gi også beskjed når barnet har en fridag eller er
hjemme på grunn av sykdom, slik at vi ikke sitter å
venter på noen som ikke kommer.
• Gi alltid beskjed til en av personalet når dere
henter barnet! Er det andre enn foreldrene som
henter, må vi ha beskjed om dette. Vi gir aldri fra
oss barn uten samtykke.
• Når barnet leveres om morgenen skal barnet
leveres slik at det blir tatt i mot av personalet på
tilhørende avdeling. Gå aldri fra barnet før dere er
sikker på at personalet har registrert at barnet ditt
har kommet!
Informasjon fra avdelingen
• Følg med på oppslagstavlen i gangen. Der kommer
det nyttig informasjon og noen dagsrapporter.
• Dere får også info. skriv på barnas plass i
garderoben eller på e-mail. Blant annet
månedsplan/periodeplan, informasjon angående
arrangementer og lignende.
• Endringer i forhold til planer kan skje.
• I august er det tilvenningsperiode, da gis det ikke ut
månedsplan/periodeplan.
Inntektsgradert betaling
Foreldre/foresatte kan søke inntektsgradert betaling.
Informasjon og søknadsskjema finnes på Bærum
kommune sin nettside
(https://www.baerum.kommune.no/), eller ta kontakt
med styrer i barnehagen.
Søskenmoderasjon
Det gis søskenmoderasjon i henhold til gjeldende
regler (Henviser til vedtekter for kommunale
barnehager i bærum).

