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Velkommen 

til 

Dønski barnehage 

 
innholdet i dette heftet er blitt litt- og kan bli- ytterligere 

koronajustert😊 

 



 

 

Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er en kommunal barnehage. Her 

kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år 

Bygget består av 6 baserom (to pr. område), 10 aktivitetsrom og karatehall.  

Barna er fordelt på 3 områder etter alder.  

 

Personalet på hvert område samarbeider tett om å planlegge og gjennomføre 

pedagogiske aktiviteter. 

 

Det er også knyttet en avdeling med Åpen barnehage til driften vår. Den er åpen 

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 10.30-15.00 og har lokaler i barnehagen. 

 

Åpen barnehage er midlertidig koronastengt. Vi håper på åpne dører i 2022!! 

 

 

Åpningstid. 

Barnehagen har åpent mellom kl. 07.30 og 17.00 

 

Tilvenning. 

Det er en stor endring i et barneliv å skulle begynne i barnehage!! Det er og en 

stor endring for deg som er mor eller far å skulle overlate det viktigste du har 

til andre voksne!! 

 

Vi tror det er lurt å ha en plan for å gjøre overgangen til   ”nytt” liv så lett som 

mulig og derfor har vi dette som et utgangspunkt: 

 

Dag 1.  

Dere møter opp i barnehagen til avtalt tid og blir der sammen med barnet i 

noen timer (2-3 f. eks) Ta med matpakke for ett måltid.  

Avtal neste dags oppmøte. 

 

Dag 2.  

Dere møter som avtalt og tar med mat for ett måltid 

I løpet av dagen forlater dere barnet en liten periode.  

Tid i barnehagen for barnet er ca 3 timer 

Avtale for neste dag lages. 

 

Dag 3. 

Dere møter som avtalt og kan, litt avhengig av hvordan de to foregående 

dagene har forløpt, være borte fra barnet noen timer.  

 

 



 

 

MEN – ingen er heldigvis like- så vi justerer planen undervegs og bruker tiden 

som trengs. 

Det er ellers viktig at dere sier tydelig fra til barnet når dere går – OG - går 

når dere sier dere skal gå. Dette rett og slett for å ikke skape usikkerhet hos 

barnet deres. 

 

Foreldresamarbeid 

I tillegg til den daglige kontakten, tilbyr vi 2 foreldresamtaler og 2 

foreldremøter i året.  

Dessuten får dere ukeplaner, periodeplaner osv. på mail. 

 

Sykdom/fri. 

Vi vil gjerne ha beskjed når barnet er sykt eller skal ha fri, slik at vi ikke 

utsetter aktiviteter/turer fordi vi venter. 

Dette trenger vi å få vite før 0930, for da går aktivitetsstartskuddet vårt!! 

 

Tematid/frilekstid. 

I tematiden/gruppetiden (kalles litt ulikt) jobber vi med emner vi er særlig 

opptatt av inneværende periode. Det kan være eventyr, vårblomster, dyr, 

vennskap osv.  

Tematiden er fra ca 09.30- 11.00 et par dager i uka. 

Frilek er den tiden barna, innenfor våre rammer og tilbud, kan velge aktiviteter 

selv. 

 

Samlingsstund foregår ofte rett før formiddagsmåltidet og varer alt fra 5 – 20 

minutter. Innholdet varierer med alderspennet i gruppa, men det legges vekt på 

sang, rim, regler og eventyr osv. 

 

Tur 

Alle basene har en ukentlig turdag. Noen bruker denne på barnehagen sitt 

uteområde, mens andre legger i veg på lengre ekspedisjoner. Dette er det fysikk 

og motorikk som styrer – og radiusen utvides med alder og modning!! 

Men felles for alle er at de må ha med sekk som inneholder: drikke, matpakke 

og sitteunderlag. 

 

Mat 

Fra midten av august og ut juni serverer vi mat i barnehagen fire dager i uken. 

Da dekker vi bordet med pålegg og brød både til lunsj og ettermiddagsmat. Og 

innimellom tar vi oss tid til å lage et varmt måltid. Dette koster 300 kr pr mnd 

og inkluderer melk og frukt.  

På basens turdag må dere imidlertid ha med mat til begge måltid. 



 

 

Frokost må dere evt. ha med alle dager. 

Frokosten avsluttes 08.30 

NB!!! 

P.g.a koronaviruset har vi ikke fått lov å servere mat de siste månedene. 

Barna har derfor hatt med egen mat til alle måltid denne perioden. 

 

Selv om den siste veilederen (sept. 2020) åpner for servering som vanlig,   

ser vi oss dessverre ikke i stand til å gjennomføre dette på trygt vis enda. 

 

Bursdager feires med krone, sanger og samling. Vi legger vekt på å gi jubilanten 

masse og positiv oppmerksomhet og ser gjerne at kakefesten foregår hjemme. 

 

Soving. 

De minste barna trenger gjerne å sove et par timer i løpet av dagen og dette 

gjøres i egne vogner ute.  

For barnets sikkerhet må dere sørge for at vogna har sele. 

VI skal sørge for at det alltid er personal som har oppsyn med de sovende! 

 

Vognene må dere ta med hjem daglig.  

Barnehagen har dessverre ingen mulighet for å oppbevare disse. 

 

 

Eksterne samarbeidspartnere.  

Av og til trenger vi å hente inn kompetanse fra andre fagfolk. Da kan vi bl.a 

kontakte Veiledningssenteret, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 

Barnevernstjenesten eller helsestasjon.  

 

Foreldreråd 

Dette består av alle foreldre/foresatte til barna hos oss. Foreldrerådet velger 

et arbeidsutvalg til å representere seg overfor og til å samarbeide med 

barnehagen. Arbeidsutvalget arrangerer juletrefest, sommerfest og, om 

nødvendig, dugnad. 

Barnehagen har og et Samarbeidsutvalg som består av representanter fra 

arbeidsutvalget og ansatte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

For å få kontakt med basen din ringer du henholdsvis: 

 

Blått område: 

Beitet 67 50 79 61 

Tunet  67 50 79 62 

 

Grønt område: 

Traktor n 67 50 79 63 

Plogen  67 50 79 64 

 

Gult område: 

Stabburet 67 50 79 65 

Smia  67 50 79 66 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens dagsrytme 

 

 

 
 
 
 

KLOKKA: HVA SKJER? 

Kl. 07.30 Barnehagen åpner 

Kl. 07.30  Frokost fram til ca 08.30 

Kl. 08.30 Frilek 

Kl. 08.50 Morgenmøte: Tidligvaktene møtes for å utveksle informasjon om dagen 

Kl. 09.30 Ute/inneaktiviteter/temaarbeid 

Kl. 10.30 Samlingsstund 

Kl. 10.45 Måltid 

Kl. 12.00 Soving/lek ute 

Kl. 14.30 Ettermiddagsmat 

Kl. 15.00 Lek ute eller inne 

Kl. 17.00  Barnehagen stenger 

  

 



 

 

NB! Klokkeslettene mellom 07.30 og 17.00 er omtrentlige! 

 


