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Hundsund barnehage  
Snarøyveien 81,  

1364 Fornebu  

  

Telefon:  

Sentralbord 481 43 019  

Styrer Gunn Årdal: 917 05 949  

Faglig veileder Lene Oxholm: 

480 98 554 

Åpningstid: 7.30 – 17.00 
  

Hundsund barnehage åpnet i august 2008. Den ligger i et flott nærmiljø med skog, strand, parker og 

gangveier rett i nærheten. Vi benytter ofte de fine omgivelsene til turer og naturopplevelser, både sommer 

og vinter. Vi bruker fotballbanen og skøytebanen så ofte vi kan.  

Barna er tilknyttet faste baser der de har sine voksne primærkontakter. Primærkontaktene har spesielt 

ansvar for sine barn. Både ute og inne.  

Pr. 1. august 2021 har vi 109 barn. 

 

 

 

Ved hjelp av språk og bevegelse mener vi hvert enkelt barn kan lære utrolig mye. Disse uendelige 

mulighetene vi har hver dag til å lære barna noe nytt, ønsker vi å bruke bevisst.  

Barns evne til å etablere og vedlikeholde vennskap er av stor betydning for at de skal bli verdsatt av venner 

og sosialt inkludert. Barnehagen kan være en arena der barn utvikler god sosial kompetanse, men også en 

arena der problemer kan oppstå og forsterkes. 

 



Praktisk informasjon 

  

Planleggingsdager 

Barnehagene i Bærum kommune har 5 planleggingsdager i året. 

Dette er for hele personalet, og da er barnehagen stengt.  

Barnehageåret 2021/2022 er det disse dagene:  

  

2021: Torsdag 12.og fredag 13. august  

          Fredag 29. oktober 

2022: Mandag 3. januar 

          Fredag 29. april 

 

  

Når dere kommer og går 

Dere krysser barnet inn i krysselisten som ligger på hver base når dere kommer om morgenen og ut når 

dere går hjem. Pass også på at personalet ser at dere kommer og går. 

  

Parkering 

Det er mulig å parkere i parkeringshuset under svømmehallen (gratis hele dagen) eller ved sportshuset (2 

timer gratis parkering). Det er ikke tillatt å parkere i rundkjøringen. 

  

Når barn skal være med andre barn hjem 

Foreldrene må gi beskjed til basen og skrive det ved krysselisten. Det er foreldrenes ansvar å krysse ut 

barna de henter.  

  

Smartklokker og mobiltelefoner  

Kan barna ikke ha med i barnehagen.  

  

Tillatelser 

Barnehagen har lister over tillatelser dere eventuelt gir. Det gjelder bruk av transportmidler, fotografering, 

lov til å dele ut adresselister og lister med navn på andre som kan hente i barnehagen.  

  

Barn som skal sove i barnehagen 

Barna sover i vogn ute. Trenger en vogn med pose for årstiden, og insektsnett. Ev. smokk, kosedyr og 

koseklut. Personalet holder sovevakt. 

  

Utstyr 

Klær etter årstiden for lek innendørs og utendørs.  

Alle klær og sko må merkes med vannfast tusj eller merkelapper.  

Ved å plassere sko og støvler på hyllene til barna hjelper dere til å holde orden i garderoben. Skitne klær og 

klær som barna ikke bruker med tanke på årstiden m.m. må dere ta med hjem. Kast også steiner og pinner 

som barna har lagt på plassen sin.  

Utfyllende utstyrsliste får alle fra basen ved oppstart. 



Yttergarderobene 

Foreldrene tar med alt av klær og sko hjem hver fredag ettermiddag, slik at renholderen får vasket alle 

hyller. Når dere går hjem på ettermiddagene, må dere ta en titt på plassen til barnet for å se at alt er 

ryddig. Det er viktig at dere fyller på med ekstraklær før det blir tomt.  

  

Fri/Ferier 

Meld fra til barnehagen så tidlig som mulig når barnet skal ha fri.  

Ring eller send SMS senest kl. 0900 samme dag dersom barnet ikke kommer i barnehagen. Dette gjelder 

også om barnet kommer senere på dagen.  

Barna skal ha minst 4 uker ferie i året, og 3 av disse skal legges til sommeren. Hundsund barnehage holder 

stengt tre uker i juli.  

Barnehagen stenger kl.1200 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.  

  

Taushetsplikt og politiattest 

Alle ansatte i barnehagen skriver under taushetserklæring i henhold til Barnehageloven og 

Forvaltningsloven. Dette er likevel ikke til hinder for at personalet skal gi opplysninger til Barnevernet i 

henhold til § 22 i Barnehageloven. Før ansettelse må alle ansatte levere politiattest. 

   

Samarbeid med andre instanser 

Vi samarbeider med instanser utenfor barnehagen som: Pedagogisk-

psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk (BUP), psykisk helseteam for spedbarn og småbarn, Barnehagenes 

veiledningssenter (språklig, sosial og emosjonell utvikling), logoped, 

barnevern, skoler, helsestasjon, fysioterapeut og barnehabiliteringen. 

  

  

Foreldres medvirkning 

Foreldre har mulighet til å komme med synspunkter og kommentarer både i de formelle og uformelle 

møtene med barnehagens personale. Saker som foreldrene ønsker å ta opp, tas først opp med pedagogisk 

leder på basen. Den daglige dialogen mellom foreldrene og personalet er viktig, og danner grunnlaget for 

et godt samarbeid. Si heller fra en gang for mye enn en gang for lite dersom det er noe dere tenker på.  

Ta eventuelt kontakt med styrer om nødvendig.  

Annet hvert år deler Bærum kommune ut en brukerundersøkelse hvor resultatet blir tatt med i 

barnehagens evalueringsarbeid.  

SU (Samarbeidsutvalg), med representanter fra både foreldrene og de ansatte, har møter etter behov. Her 

drøftes bl.a. barnehagens innhold. Årsplanen fastsettes av SU.  

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) består av to foreldre fra hver base. FAU tar opp saker foreldrene er 

opptatt av, og kan sende saker videre til SU eller styrer.  

  

Oppsigelse av barnehageplass 

Det er 2 måneders oppsigelsestid. Plassen må sies opp skriftlig gjeldende fra den 1.eller 15. i måneden. 

Plass som sies opp fra 1. mai eller senere, må betales ut juni.  

  

 



Tilvenning i barnehagen  

Starttidspunktet for de nye barna fordeles over flere dager, slik at  

vi får god tid til hvert barn. Foreldrene er til stede med barnet den  

første tiden. Hvor lenge varierer ut ifra barnets behov.  

Den første dagen i barnehagen er kort, ca. 2 timer, slik at barnet ikke 

skal bli utslitt av alle de nye inntrykkene. Etter hvert som barnet 

venner seg til å være i barnehagen, blir dagene lengre, og den som 

følger barnet kan da gå. Dette avtales fra dag til dag med pedagogisk leder på basen.  

Tilvenningstiden er en tid hvor foreldre, barn og personalet skal bli kjent med hverandre.  

Skal barna trives, må foreldrene også føle seg trygge i den nye situasjonen.  

  

Sykdom 

I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som avgjør om barnet skal i barnehagen eller ikke. I 

tillegg er det viktig at dere ser an smittefaren ved barnets sykdom. Det hender at personalet vurderer 

allmenntilstanden som for dårlig til å være i barnehagen, og foreldrene opplever noe annet hjemme.        

En barnehagedag er tøffere for barna enn å være hjemme. Når 

barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det ikke klarer å 

følge den vanlige dagsrytmen i barnehagen, må barnet være 

hjemme. 

Skal barnet ta ferdig en medisinkur, hjelper personalet gjerne til. 

Foreldrene må da fylle ut et medisinskjema. Det kan være nødvendig for barnehagen å få informasjon om 

sykdommer som barnet har/har hatt hvis det skal tas særskilt hensyn med tanke på smittefare for andre 

barn.  

 

Oppkast og diare:  

I det akutte stadiet og i to døgn (48 timer) etter at de har blitt symptomfrie, skal barnet være hjemme. 

Dette er fordi omgangssyke smitter selv etter at barnet har frisknet til. Noen barn har tendens til løs 

avføring og trenger ikke å holdes borte fra barnehagen av den grunn. Det er foreldrene som avgjør om 

barnet har en unormal diaré-tilstand. Avføringen behøver ikke være helt fast igjen, det kan ta opptil flere 

uker. Dersom det er mistanke om at barnet har fått diare f.eks. etter utenlandsreise er det viktig at lege 

oppsøkes, og andre barn i barnehagen bør sjekkes ved symptomer.   

 

Gode råd om sykdom/helse finner dere på www.baerum.kommune.no/barnehager.  

  

http://www.baerum.kommune.no/barnehager


Kosthold og matservering 

  

7.30-8.15 Frokost (ha med egen mat) 

9.00         Frukt (ha med, gjerne oppskåret) 

11.30        Lunsj (fra skolerestauranten, frivillig, koster i dag (august 2021) 727 kr 

per mnd. inkl. melk til brødmåltidet) 

14.30        Brødmåltid (ha med egen matboks) 

  

Husk å navne alle matbokser og flasker! 

Vi oppfordrer til sunne matbokser med grovt brød, frukt og grønnsaker, i tråd med 

Helsedirektoratets retningslinjer for matservering i barnehagen. 

  

 

 

Bursdag i barnehagen  

Barnas bursdager feires med krone, flagg, plakater, egne 

bursdagsleker og bursdagssang. Bursdagsbarnet står i fokus, og 

får velge sanger og bok i samlingsstund. Foreldrene skal ikke ha 

med noen ting. 

  

Bursdagsinvitasjoner legges i nøytral konvolutt, og konvolutten 

legges inni barnas skap i garderoben. Pedagogisk leder på basen har god oversikt over hvilke barn det er 

naturlig å be slik at ingen føler seg glemt. Det kan være vondt å ikke bli invitert i bursdag. Vi voksne må 

sørge for at ingen barn faller utenfor. I utgangspunktet er det naturlig å be de barna på samme basen som 

er født samme årstall, eventuelt bare jentene eller guttene. Ved henvendelse til de pedagogiske lederne 

kan dere få en liste over barna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overgang barnehage/skole  

  

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til 

rette for barnets overgang fra barnehage til 1. klasse 

og evt. skolefritidsordning (SFO).  

Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.  

 

I Hundsund barnehage setter vi fokus på å skape 

positive forventninger til det å begynne på skolen.  

  

  

  

Fokusområdene er:  

Sosial mestring, matematisk mestring og språklig mestring.  

  

  

Skolestarterne skal jobbe med 

Konsentrasjonstrening  

Selvstendighetstrening 

Ta mot beskjeder og utføre disse  

Turer i nærmiljøet og utenfor Fornebu 

Samarbeid med barnehager i nærmiljøet  

  

Barnehagens tradisjoner i forbindelse med skolestarterne 

Vi går i Luciatog på bedrifter i nærmiljøet  

Skiskole  

Svømmekurs (dersom vi får plass) 

Turer med andre baser i Hundsund barnehage og samarbeid med andre barnehager i nærmiljøet 

Overnatting i barnehagen 

Sommeravslutning med høytidelig seremoni 

  

Foreldrene får skriftlige og konkrete planer om innhold gjennom året. 

Foreldresamtaler holdes i november. Og innen midten av mai skal overføringsskjemaet til skolen bli skrevet 

under, med nye foreldresamtaler i den forbindelse.  

Foreldremøte hvor det er spesielt fokus på overgang til skolen, og miniskoledager.  

Vi skal samarbeide med foreldrene og skolen for å gjøre overgangen best mulig for barna.  

  

Vi følger Bærum kommunes plan for helhetlig opplæringsløp, les mer her 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barumsbarnehagen/ 

  

  

 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barumsbarnehagen/

