
Kjære alle foreldre i Grini barnehage! 

Verden er i en situasjon som vil prege oss lenge.  

Velkommen til et nytt barnehageår.  

Foreldremøtet vil i år bli avholdt på hvert hus, før vi går avdelingsvis. 

Vi har laget dette informasjonsskrivet hvor vi prøver å få med det viktigste dere må 
vite. I tillegg får dere månedsbrev fra avdelingen hver måned, der finner dere også 
viktig informasjon. 

Vi vil også anmode dere om å gå inn på Bærum kommune sine nettsider, velg 
barnehage, alle barnehager og søk på Grini, og velg det huset ditt barn går på.     
Der ligger: 

• årets årsplan 
• progresjonsplaner for fagområdene 
• nyttig å vite 
• handlingsplan for å sikre barna et godt psykososialt miljø (den må dere lese 

og levere inn signert skjema for at dere har gjort det til barnehagen) 
• informasjon om Grønt flagg 
• kommunikasjon og språk  

Mye spennende og interessant lesing om livet i barnehagen og det vi arbeider 
sammen med barna om. 

Felles retningslinjer for alle kommunale barnehager finner dere også på nettsiden. 

 

Vi har laget en egen informasjon til de eldste barna i barnehagen, trekantbarna, som 
skal begynne på skolen neste høst. Der finner dere viktige datoer, informasjon om 
naturgruppe og skiskole m.m. 

 

I forbindelse med Grønt flagg arbeidet pleier vi å ha en utedag for foreldre og barn 
høst og vår på barnehagens uteområde.  

Fotografering av barna har vi valgt å vente med til alle barna har startet, slik at alle 
kommer med. Derfor tar vi fotografering på nyåret.  

Foreldresamarbeid er viktig for oss som jobber i barnehage. Derfor er det veldig 
viktig at vi får et Samarbeidsutvalg opp å gå. Vi trenger 2 foreldre fra hvert hus som 
kan tenke seg å sitte i SU, i tillegg er det fint å ha 2 vararepresentanter som sammen 
med de som sitter i SU utgjør foreldrenes arbeidsutvalg. Til dette kan foreldre melde 
inn saker som de er opptatt av og ting de ønsker å drøfte, få tilbakemeldinger på 
osv.                                                                                     

Det skal også sitte en foreldrerepresentant i barnehagens miljøråd, som planlegger 
og organiserer arbeidet med Grønt flagg sammen med avdelingenes 
miljørepresentanter. Meld deg i dag hvis du kunne tenke deg å bidra i noen av disse 
vervene. 



Vi må ha en trekant-forelder som kan ta ansvar for skiskolen, påmelding, oppfølging, 
kontaktperson og sørge for informasjon ut til alle trekantforeldre om skiskolen. En 
del av dere andre trekantforeldre må belage dere på å stille opp som følge hjelp til 
skiskolen i januar-februar, hvis vi skal få det til. 

 

Vi har en kontinuitetsplan som vi skal følge hvis det blir mye sykdom blant 
personalet, og vanskelig å skaffe vikarer. Den ligger på nettsiden vår. Dere kan sette 
dere inn i hvordan dette eventuelt vil påvirke dere, med evt. redusert åpningstid el.l. 
tiltak. 

 

Til slutt vil vi minne dere om å holde avstand, vaske hender og holde barna hjemme 
når de er syke. 

 

Ta kontakt med oss på mail eller pr. telefon hvis dere har noen spørsmål/innspill. 

 

Vennlig hilsen  

Hanne Arnstøl 

Tjenesteleder                                               

Grini barnehage                                           

Mob. 926 49 296 

hanne.arnstol@baerum.kommune.no 
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