Samarbeid:
Dere foreldre er vår viktigste
samarbeidspartnere.
Foreldremøte:
1-2 ggr i året har vi møte på kveldstid i
barnehagen for alle foreldre. Der får dere
informasjon om barnehagen og andre
aktuelle temaer.
Foreldresamtaler:
I løpet av de første dagene vil
kontaktpersonen ha en samtale med nye
foreldre. Her blir det informasjon om
barnehagen. Dere informerer oss om barnet
deres.
Alle foreldre får tilbud om 2 foreldresamtaler
i året, samtalene varer ca 30 minutter og det
er pedagogisk leder dere snakker med.
Dersom det er ønskelig med flere samtaler,
holdes det etter behov. På samtalene snakker
vi om barnets utvikling og hvordan det har
det i barnehagen.
Foreldreråd:
Foreldreråd består av foreldre til alle barn i
barnehagen. Foreldrerådet velger
representanter til samarbeidsutvalget (SU).
Samarbeidsutvalget (SU):
Foreldrerepresentanter og representanter fra
personalet sitter i SU. Det er styrer som
innkaller til møter. Medlemmer til SU blir
valgt av foreldreutvalget.
Foreldreutvalget(FAU): Er foreldrenes
arbeidsutvalg og er det utvalget som står
ansvarlig for en del foreldrearrangementer i
barnehagen. Det velges 2
foreldrerepresentanter fra hver avdeling.
Medlemmene i SU og FAU blir valgt på
høstens første foreldremøte.
Vi samarbeider også med: Helsestasjonen
barna tilhører, PPt, Barnevern, Tverrfaglig
utvalg, fysioterapeut m.fl

Emma Hjorth
barnehage
Besøksadresse:
Tokes vei 4, 1336 Sandvika

Telefon:
67 50 74 10 / 97 63 29 92

”Vi legger stor vekt på et
godt språkmiljø. Språket
er det viktigste
kommunikasjonsmidlet, det
er nøkkelen til barns
mestring i samfunnet”
” Barn i vår barnehage
har rett til å gi uttrykk
for sitt syn i den daglige
virksomheten gjennom
aktiv deltagelse i
planlegging og vurdering”

E-post:
emmahjorth.barnehage@baerum.kommune.no

Nettside:
www.baerum.kommune.no

INFORMASJONSBROSJYRE

Velkommen til Emma Hjorth
barnehage
Åpningstiden
Fra kl. 7.30 til 17.00 alle virkedager, men
stenger kl. 12.00 julaften, nyttårsaften og
onsdag før påske
Dagsrytme
07.30: Barnehagen åpner
07.30-09.00: Frokost for de som vil
(matpakke fra hjemmet)
07.30-10.45: Lek/aktiviteter inne/ute.
Barnesamtaler/samlingsstund
11.00: Måltid
11.30-14.30: Utetid
15.00: Måltid
15.30-17.00: Lek ute/inne
17.00: Barnehagen stenger
Månedsplaner
Hver avdeling gir ut månedsplan og
månedsnytt hver måned. Denne blir sendt på
mail. Informasjon blir hengt opp på tavla
eller døra i yttergarderoben. Vi forventer at
dere leser og følger opp informasjon av
hensyn til barnet deres.
Levering/henting
Gi beskjed om barnet ditt skal hentes av
noen annen enn foreldrene. Ikke la barn løpe
ut på parkeringsplassen. Lukk porten og lås
den etter dere.
Mat
Hver dag skal barnet ha med seg matpakke
til frokost hvis de skal spise det i
barnehagen. De andre to måltidene får det i
barnehagen mot at dere forelder betaler en
fast sum 2 ganger/år.
Ta også med frukt hver dag som blir delt til
alle barn. Den dagen det er ”turdag”, må dere
ta med matpakke til lunsjen.

Klær:

I barnehagen er vi ute selv

om det regner eller snør. Derfor
trenger barnet ditt klær som passer
uansett vær/årstid. Her kommer en
liten huskeliste over det barna
trenger:

HØST
Regnbukse/
Regnjakke
Dress
Jakke
Støvler
Varm genser
Varm bukse

VINTER
Tjukk dress
med strikk
under beina
Regnbukse
Ull eller fleece
jakke/bukse
Hals
Votter
Vinterstøvler,
varme,
vanntette
Ullsokker

VÅR

SOMMER

Dress
Jakke
Ullbukse/genser,
tynn
Regnjakke/bukse
Støvler
Joggesko
tynn lue

Regnjakke/bukse
Støvler
Joggesko
Sandaler
Shorts
T-shirt
Caps/solhatt
solbriller/solkrem

.
Bursdager
Når barna har bursdag tar foreldrene med frukt,
is, kake eller hva barnet måtte ønske.
Barnehagen kan også være behjelpelige med å
lage noe til fering. Gjør en avtale med oss
Vi feier med å lage krone til barnet, ha
bursdagssamling og dekke et hyggelig bord.
Ferie
Barnet må ha minst 4 uker ferie i året. Alle
kommunale barnehager har stengt de 3 siste
ukene i juli. Barn som skal begynne på skolen
eller slutter, må ha ferie innen 1. august. Dere
betaler for 11 måneder. I ferien slår vi sammen
avdelinger etter behov. Det hender også at vi
samarbeider med andre barnehager i distriktet.
Dere får påmeldingsskjema for ferier.
I barnehagen skal det finnes skiftetøy;
bukse, truse, strømpebukse, sokker, genser, tshirt og ev. shorts.
Ta også med ev. bleier (ikke ”up & og”),
smokk og kosedyr

