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Adresser og telefonnummer til Fururabben 

barnehage 
 

 

Blå avdeling:     932 24 319 

Rød avdeling:     932 25 041 

Grønn avdeling:    932 25 995 

Kontor:       67 16 67 20 

Tjenesteleder:     474 00 666 
 

Mail: fururabben.barnehage@baerum.kommune.no 

 

 

 

Postadresse: 

Bærum kommune 

Fururabben barnehage 

PB 700 

1304 Sandvika 

 

 
 

 
Besøksadresse: 

Fururabben barnehage 

Eiksveien 100 

1361 Østerås 
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Velkommen til oss! 

 

Det å begynne i barnehage kan være en stor overgang for mange barn. 

Vi i Fururabben barnehage ønsker å gjøre overgangen så god som 

mulig. I samarbeidet med foreldrene håper vi å utvikle en gjensidig 

forståelse for arbeidet med å forvalte den viktigste ressursen som 

finnes: barna. 

 

Barnehagen sees på som barnets første steg i et utdanningsløp som skal 

støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til 

fellesskapet ivaretas. 

 

Vi håper at dette heftet skal gi dere foreldre et lite innblikk i 

barnehagens hverdag og legge grunnlaget for et godt samarbeid. 

 

 

 

Lykke til som barnehageforeldre! 
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       Den første tiden 
 

 

Det kan ta tid for et nytt barn å bli godt kjent i barnehagen, også for 

barn som kommer fra en avdeling med færre og yngre barn, til en 

avdeling med eldre og flere barn, eller fra en annen barnehage. 

 

Vi regner med at tilvenningen tar ca 2-3 uker. De 2-3 første dagene 

med foreldre til stede. Det er viktig at de første dagene i barnehagen er 

korte. Det er mange nye inntrykk for et barn, og derfor ønsker vi at 

tilvenningen til barnehagen skjer gradvis. Betingelsene for de første 

dagene er: 

-Barnet skal ha korte dager. 

-Barnet skal føle seg trygg når dere går. 

-Det skal være lett å få tak i dere når dere ikke er i barnehagen. 

 

Det er viktig at du/dere som foreldre viser en åpen og positiv holdning, 

samt oppmuntrer barnet til å delta og ta kontakt. Dette bidrar til at 

barnet raskere blir trygt, og godt kjent med barn og voksne i 

barnehagen.  
 

 

Når barnet begynner å føle seg trygt, kan dere trekke dere litt mer ut av 

avdelingen. Dette avtaler dere med personalet underveis. 

 

Informer barnet: At du går, og at du kommer tilbake.  

Husk å si fra til personalet når du går, slik at vi kan holde et ekstra øye 

med barnet og hjelpe han/henne å finne seg til rette. 
 

 

Tilvenning 

 

DAG 1: kl. 9.30- 11.00 

Tilvenning for barn kan variere for hver enkelt. Vi vil avtale nærmere 

for hver dag.    

 

Husk! 
Erfaring viser at det er til beste for barnet at de i den første tiden ikke 

har for lange dager og blir for sliten. 

Det er bedre å gå mens barnet synes det er gøy i barnehagen.            

Da gleder han/hun seg til neste dag. 
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Dagsrytmen  

 
 

En fast dagsrytme bidrar til at dagen blir oversiktlig og forutsigbar. 

Barnehagen tilpasser dagsrytmen til barnets alder og søvnbehov. 

Dette skaper trygghet for barnet. 
 

 

 

Kl. 7.30  Barnehagen åpner. 

Frilek. 

 

 

Kl. 9.30 Organiserte aktiviteter/ lek. 

Samlingsstund. For de minste barna i barnehagen er dette   

utetid. 
 

Kl. 11.00  Måltid: Alle avdelinger har smøremat hver onsdag og torsdag, 

fra 1. september til 1. juli (foreldrene betaler for drikke, mat og 

frukt). Resten av uken har barna med to matpakker.   

 

Kl. 12.00  Utetid. For de små barna er det sovetid og lek. 

 

Kl. 14.30  Måltid (medbrakt matpakke, ute eller inne). 

 

Kl. 15.00  Fri lek 

   

Kl. 17.00  Barnehagen er stengt. 
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Dette trenger barnet i barnehagen: 

 

 Innesko. 

 Matpakker. 

 Klær og sko/støvler som barnet kan ha på seg ved lek ute. 

 Ekstra tøy som legges i en kasse. 

 Plastkopp med hank/drikkeflaske  som er navnet. 

 En sekk som er god for barnet å bære. 

 

 

Navning av klær, sko/støvler, matbokser og alt annet utstyr er 

nødvendig. Det gjør det lettere for både foreldre, personalet og barnet 

selv å holde orden på egne ting. Ta ikke med klær og utstyr som 

du/dere føler at er uerstattelige. 

Det finnes merkelapper som dere kan bestille. Bestillingsskjema finnes 

i barnehagen, eller på internett. Det går også fint å bruke tekstilpenn. 

 

Vi opplever at mange barn har lyst til å ta med lekene sine til 

barnehagen. Fredag er ”Ha-med-dag”. Da kan barna ha med en leke.  

Ta ikke med leker dere eller barnet føler er uerstattelige. 

 

Personalet kan ikke holde oversikt eller ta ansvar for barnas leker 
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 Sykdom 

 

 

Syke barn skal naturlig nok ikke være i barnehagen. De skal holdes 

hjemme ved feber, og når han/hun kan smitte andre. Vi regner med at 

barn som er i barnehagen er friske nok til å være ute og å delta i 

barnehagens aktiviteter.  

Det er barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i 

barnehagen eller bør være hjemme. Husk at aktivitetsnivået i 

barnehagen er høyt. Dersom barnet får en ekstra dag hjemme, er 

sjansen for tilbakefall mindre, og faren for å smitte andre barn og 

personalet blir redusert. 

 

Gi beskjed til avdelingen om morgenen dersom barnet er sykt.  

 

Dersom barnet blir sykt i barnehagen, vil personalet ringe til 

foreldrene, og barnet må hentes snarest. 

 

Medisinering og ansvar  

 

«Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn. Dersom 

legemidler må tas i den tiden barnet er i barnehagen, og barnet 

trenger hjelp til dette, skal det inngås en avtale mellom foreldre og 

barnehagen om hvordan dette skal gjøres. Avtalen bør være skriftlig. 

Ingen ansatte kan pålegges å dele ut medisiner mot sin vilje 

Personalet skal ikke på egenhånd foreta medisinering med håndkjøps- 

preparater som for eksempel smertestillende eller febernedsettende.» 

(Bærum kommunes informasjonsbrosjyre). 

 

Medisinen skal leveres personale i barnehagen og ikke bli liggende i 

barnas sekker eller på plassen til barna. Vi har skjemaer for 

medisinering som foreldre kan fylle ut sammen med foreldrene. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHhgN6-h8YCFcoOLAodHkwGiA&url=http%3A%2F%2Fborgafjell.barnehage.no%2FInnhold%2FSide%2F43482&ei=qGp5VZHtOMqdsAGemJnACA&bvm=bv.95277229,d.bGg&psig=AFQjCNHbYlauWEqCZgno73fpzi7UDXQstA&ust=1434106907053347
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Viktige opplysninger  
 

 Si ”Hei” når dere kommer og ”Ha det” når dere går. Slik får vi en 

oversikt over hvem som er tilstede. Barnehagens sikkerhetsrutiner 

krever at vi alltid vet hvilke barn som er her. 

Når vi er ute om ettermiddagen, er det spesielt viktig at det blir 

registrert når barn går. 

 

 Alltid låse porten med kroken på vei ut/inn. Barn kan lett smette ut, 

hvis ikke porten er skikkelig låst. Parkeringsplassen er uoversiktlig 

om morgenen og ettermiddagen når mange leverer og henter 

samtidig. I den mørke årstiden er det vanskelig å se barna bak 

ryggende biler. 

 

 Ved henting, gå sammen med barnet ut, slik at barnet ikke er uten 

tilsyn på uteområdet i hentesituasjon.  

 

 

 Vennligst ikke bruk mobiltelefonen når dere er på barnehagens 

område. Dette forstyrrer kontakten med barna og personalet. 

 

 Dersom andre enn foreldre/foresatte skal hente barnet, må dette 

skrives/avtales på egen henteliste på hver avdeling i barnehagen. 

 

 Barnehagen og parkeringsplassen er røykfritt område. 
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                             Sikkerhet  
 

Trafikk 

Det er foreldrenes ansvar å følge og hente barnet i barnehagen, jfr. tilbudsbrev fra 

Bærum Kommune. Barn som skal begynne på skolen bør ikke «trenes» i å gå 

selv, men fortsatt følges av foreldre. Forsikringen gjelder på direkte vei til og fra 

barnehage i følge med foreldre eller andre som foreldre har i sitt sted, eks. 

besteforeldre. 

 

Det er en del trafikk av buss, kjøring til eldresenteret og til parkeringsplassen til 

Østerås T-bane stasjon. Krysset Ovenbakken / Eiksveien er uoversiktlig. Større 

skolebarn kommer ofte i full fart på sykkel. Det totale trafikkbildet kan virke 

skremmende på små barn, og det er direkte farlig for dem å ferdes i trafikken 

alene. Synet til små barn er ikke fullt utviklet, og de oppfatter derfor ikke alt som 

skjer. Barn kan heller ikke oppfatte hvor alle lyder kommer fra, og kan impulsivt 

gå rett ut i veien. Førskolebarn er ikke modne for å kunne trafikkregler. Barn blir 

gradvis trafikkmodne. Når de er små, trenger de en voksen hånd til å styre seg 

trygt gjennom trafikken. 

 

Parkering 

Barnehagens parkeringsplass er forbeholdt personalet og foreldre ved levering og 

henting. Om morgen og om ettermiddagen er det mye trafikk til og fra 

barnehagen. Barna må passes godt på og alltid gå i følge med foreldre. Kjørende 

må være observante, da små barn ikke alltid er lett å se. 

Lås bilen, ta med vesker/verdisaker ved levering og henting, da det har vært 

tyveri fra parkerte biler. 

 

Porten 

Porten skal alltid lukkes igjen med krok når dere går inn og ut av den. Det er lett 

for et barn å smette ut av en åpen port. Barna skal alltid gå i følge med foreldre ut 

av porten og ikke gå i forveien for å vente ved eller i bilen.  

 

Telefonnummer til foreldre 
Foreldre må sørge for at barnehagen har oppdatert telefonnummer på jobb, hjem 

og mobil. Foreldre må selv registrere på kommunens nettsider.  Vi må også få 

eventuelt midlertidig telefon til personer som passer barnet, hvis foreldre er 

bortreist, og gjerne en kontakt dersom vi ikke får tak i foreldrene.  

 

Forebygging av ulykker. Tiltak og beredskap. 
Barnehagen har forebyggende tiltak som skal ivareta sikkerheten ute og inne, og 

en beredskapsplan om det skulle oppstå en skade eller ulykke. Hvis et barn 

skader seg, ringer vi foreldre samtidig som vi kontakter lege. Vi må på dagtid 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjflrLT783RAhUEjCwKHc01AW0QjRwIBw&url=https://pixabay.com/no/risiko-tegn-sikkerhet-advarsel-468289/&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNHZiaEk_MCrun4rgUHVUW1HkWYv3w&ust=1484903729498273


 11 

henvende oss til barnets fastlege. Foreldre må derfor oppgi hvilken fastlege 

barnet har. 

 

 

Barnehagens samarbeidsinstanser   

 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Bærum kommune 

PPT bistår barnehagen når et barn trenger ekstra støtte i sin utvikling.   

Henvendelse til PPT kan sendes skriftlig fra barnehagen i samarbeid med 

foreldre. Foreldre kan også sende denne henvendelsen på eget initiativ. 

Den videre hjelp PPT bistår med er observasjon, eventuelt testing, og veiledning 

til personalet for å gi rett hjelp til barnets utvikling. 
 

Tidlig innsats team (TIT) 

Foreldre, barnehage eller foreldre og barnehage sammen kan melde saker til 

tidlig innsats team. Dette kan dreie seg om en bekymring rundt et barn for å få 

råd til hva man skal gjøre videre, og eventuelt hvem man kan kontakte i 

hjelpeapparatet.  
 

Barnevernet Bekkestua område 

Barnevernet bidrar til å hjelpe barn og unge som har det vanskelig slik at de får 

nødvendig hjelp og omsorg i rett tid og får etablert trygge oppvekstvilkår. 

Foreldre kan selv ta kontakt ved for eks. behov for avlasting.  

Barnehagen skal ta kontakt ved bekymring. 
 

Helsestasjon 

Barnehagen samarbeider med helsestasjon i enkelt saker etter avtale. 
 

Barneskolene 

De fleste barna i Fururabben barnehage sogner til Eikeli, Hosle og Eiksmarka 

skole. Det samarbeides om overgangen fra barnehage til skole for å gjøre 

skolestart best mulig. Eksempel på hva som gjøres er besøk på skolen, skole- 

inspektør besøker barna i barnehagen, pedagogisk leder har møte med  

1. klasselærer og rektor. Eventuell informasjon om barnet gis til skolen med 

foreldres tillatelse. Det er utarbeidet retningslinjer for samarbeidet. 
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