Generell informasjon om barnehagen
BARNEHAGENS ULIKE UTVALG:
- Styret består av 6 foreldrerepresentanter, styrer og to fra personalet.
-Foreldrerådet, består av alle foreldrene i barnehagen. Har møte i april etter årsmøtet.
- Arbeidsutvalg, velges av foreldrerådet. AU består vanligvis av 4 foreldre og gjerne en
representant fra personalet. Hovedoppgaven til AU er koordinering av dugnad hvert halvår. - - Samarbeidsutvalg, SU, består av fire foreldrerepresentanter og fire ansatte. SU er et
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
- Årsmøte, vårt viktigste organ. Vi anbefaler at alle andelseiere deltar på denne om våren.
Representanter fra SU og styret er fritatt fra dugnad.
ÅPNINGSTID
Barnehagen åpnes kl. 07.00, og stenges kl.16.45.
BEREDSKAPSUKER
Vi har brannøvelser 2 – 3 ganger i året. Personalet har faste rutiner på hva de skal gjøre, og vi
går sammen ned til den nederste lekeplassen. Vi har en øvelse der vi forbereder barna, og en
øvelse barna ikke er forberedt på. På forhånd snakker vi om hva vi gjør når brannalarmen går.
Barna skal få hilse på dukkemannen Henry som stadig kommer ut for uhell – til sammen ti
stykker. Alt er fokusert på hverdagslige hendelser som det å falle og slå seg, skjære seg på
kjøkkenkniven, skrubbsår og sette noe i halsen. Målsettingen er å skape bevissthet om
førstehjelp og hjelpevilje hos barn i førskolealder. Barna lærer om å snakke med og trøste den
som har skadet seg, kunne hente en voksen og/eller ringe etter hjelp samt enkel førstehjelp,
for eksempel å sette på et plaster.
ÅRSPLAN
Deles ut til alle foreldre i august / september. Vi jobber etter vår visjon: ”Delt glede er dobbel
glede”. Vi har også tre verdier vi arbeider etter: Kjærlighet gjennom trygghet, nysgjerrighet
og raushet. Dere er også velkomne til å lese personalets arbeidsdokument. Spør personalet.
TUR
Av sikkerhetsmessige årsaker går vi aldri alene på tur sammen med barna.
HMS
Barnehagen har et Helse, Miljø og Sikkerhetsprogram som blir fulgt opp av hele personalet.
Personalet går gjennom en sjekkliste før de går på tur, har tellerutiner ila barnehagedagen og
går gjennom sjekkliste hvert 10. minutt når barn sover i barnehagen slik at alle
sikkerhetsrutiner er fulgt.
FORELDREMØTER
Det vil bli holdt minst et foreldremøte høst 2019 og et vår 2020.
FORELDRESAMTALER
Avholdes to ganger pr. år, eller etter behov. Samtalen om høsten er en samtale der vi ønsker å
bli bedre kjent med de nye barna og foreldrene, hvordan tilvenningen har gått og hvordan
barnet har det i barnehagen. Samtalen om våren er bygget på observasjoner vi har gjort av

barnet i løpet av året, her bruker vi observasjonsskjema TRAS og Alle med etter samtykke
med foreldrene.
TILLATELSER
Ved oppstart, når barnet begynner i barnehagen, innhenter vi generelle tillatelser og
samtykke. Alle foreldre bes fylle ut tillatelsesskjema i vårt kommunikasjonsverktøy
KIDPLAN. Dette kan gjelde transport i barnehagen, bilder / video i barnehagen, bruk av
observasjonsverktøy mm.
VAKTMESTERORDNINGEN
Hver familie har ansvar for hver sin uke. Det blir hengt opp oppslag på avdelingen når det er
deres tur. I den blå boken på kjøkkenbenken på fellesrommet finner dere oppgaver som skal
utføres.
INNGANG
Bruk inngangen til avdelingen ved levering og henting, og ikke personalinngangen.
TILSTELNINGER
Ved tilstelninger som høstfest og sommerfest etc. ønsker vi at dere kan være behjelpelige med
å rydde matrester og leker før dere går hjem.
PARKERING
Det er av sikkerhetsmessige årsaker ikke lov å parkere foran porten. Det gjør
parkeringsplassen uoversiktlig. Vi oppfordrer alle til å rygge inn ved parkering. Kjør
forsiktig!
VIKAR
Vi ønsker i hovedsak å knytte til oss vikarer direkte og ikke bruke vikarbyrå som eksempelvis
PVS. Vi har for øyeblikket Stine, Joakim, Lina, Susanne, Helena, Artemis og Evi som vi
bruker som vikar når det er behov for det.
PLANLEGGINGSDAGER
Det er 5 planleggingsdager i året. E nettsiden for mer informasjon.
TØY
Det er nødvendig med reserveklær i barnehagen. Vi kan fort bli våte både en og to ganger til
dagen. Følg årstidene, ullgenseren trenger vi ikke om sommeren. Barna bør ha tøfler eller
sandaler inne i barnehagen. Det vil komme korger på toppen av hyllene til mer tøy. Vi elsker
merket tøy!!! Vi henger også opp lapp på plassen til barnet om noe mangler.
TELEFONNUMMER
Gi personalet beskjed dersom dere endrer telefonnummer til jobb eller privat.
MØTER
Hakkebakkeskogen og Kardemommeby har avdelingsmøte onsdag fra kl. 10.00 - 11.00. Da er
det noen av de voksne på liten avdeling som passer på barna enten ute eller inne. Lønneberget
og Hundremeter har avdelingsmøte onsdag fra kl 12.30 - 13.30. Da passer voksne fra stor
avdeling de minste barna. Ledergruppa har møte tirsdag kl 12.30 - 13.30.

FROKOST
Vi spiser frokost ca. kl. 08.00 – 08.30. Dersom dere leverer barnet deres i dette tidsrommet,
ber vi dere om å følge barnet helt inn på avdelingen. Vi ønsker med dette å skape en god
stemning og ro rundt frokostbordet.
MAT
Vi tilbyr alle måltidene i barnehagen både frokost, lunsj og frukt. Vi har et varmt måltid i
uken, salatbar annen hver uke, og av og til baker vi deilige rundstykker eller horn.
SKOFRI BARNEHAGE
Vi har blå tøfler ute i gangen som dere skal ta på før dere går inn. Alternativet er å ta av
skoene. Hvert barn har plass til to par sko hver.
LEVERING/HENTING
Vi setter pris på at dere leverer barna inn til oss om morgenen, og gir oss beskjed til oss når
dere henter på ettermiddagen slik at vi til enhver tid vet hvor mange som er på avdelingen i
tilfelle noe skulle skje. Det er også viktig å gi beskjed til personalet dersom det er andre som
skal hente barnet.
PORTEN
Husk at porten alltid er lukket og med kjettingen på! Vi ønsker også at dere ikke lærer barna
og åpne lukke porten selv, og vi ber om at alle bruker porten til å gå inn/ut og ikke hopper
over gjerdet. :)
HJEMMESIDE OG KOMMUNIKASJONSLØSNINGEN KIDPLAN
Adressen til vår nye hjemmeside er www.bamsebu.barnehage.no. Vi bruker også
barnehageappen PBL Mentor Kidplan. Her blir det blant annet lagt ut viktig informasjon,
månedsplan og månedsbrev, bilder og dagsrapporter. Håper at dere følger med på hva som
skjer i barnehagen!

