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Informasjonshefte til foreldre
I dette informasjonsheftet finner du som foresatt mer nyttig og praktisk
informasjon om barnehagen
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Informasjon om barnehagen
For mer utfyllende informasjon om barnehagen anbefaler vi at du også tar en kikk på:
v Barnehagens nettside, med informasjon om bl.a.:
- Kontaktinformasjon og åpningstider
- Vårt mattilbud, priser og oppholdet
- Familiebarnehagens særlige kvaliteter
- Lenker til vedtekter, årsplan og søking av barnehageplass
v Barnehagens vedtekter, med informasjon om bl.a.:
- Oppsigelse av barnehageplass, opptak og barnehagens stengetid i ferier
- Personalets taushetsplikt og opplysningsplikt
- Krav om politiattest
- Foreldreråd og samarbeidsutvalg
- Planleggingsdager og andre forhold.
v Barnehagens årsplan, med informasjon om bl.a.:
- Hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme
læring og barns utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem
- Hvordan vi følger opp barnehageloven og rammeplanens innhold, som skal
dokumenteres og vurderes
- En helhetlig årsplan for hvordan vi arbeider rundt det pedagogiske med ulike temaer

Vårt mål og Planverk i barnehagen
Vårt mål for arbeidet er at barna skal trives i barnehagehverdagen:
Omsorg, trygghet, respekt, lek og læring er sentral i vårt arbeid. Alt utvikles i
kommunikasjon, i samtaler og i samspill mellom barn-barn og barn-voksen.
Alt det pedagogiske arbeidet i barnehagen tar utgangspunkt i Lov om barnehager, med
tilhørende Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Forskrift om
Familiebarnehager. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges,
dokumenteres og vurderes. Alle barnehager skal utarbeide en årsplan, som både skal
fungere som et arbeidsredskap for barnehagens personale, og som en informasjonskanal for
foreldre, kommune, eventuell eier og andre interessenter.
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Foreldresamarbeid
Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen
Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen foregår på ulike arenaer. Vi på Bjørnehi er
opptatt av den daglige kommunikasjonen når barnet bringes og hentes i barnehagen, samt
foreldresamtaler og foreldremøter. Vi har også en egen avdelingstelefon direkte til
avdelingen hvor barnet ditt er, der du kan få direkte kontakt med de pedagogiske
medarbeiderne som er der den dagen gjennom SMS eller ringing. I tillegg til disse
kommunikasjonsarenaene bruker vi også mail, der vi sender månedsplan med tilbakeblikk
fra forrige måned og månedsmeny hver måned – og periodeplan hver andre måned til
foreldre i starten av måneden. Styrer/veileder sender ut disse planene i starten av hver
måned fra sin egen email-adresse. Ved andre juridiske forhold eller eierforhold har
barnehagen egen email-adresse som styres av eier.
I korte trekk inneholder disse planene:
Månedlig plan over aktiviteter vi gjør med fokus på språkstimulering, sanser og de
motoriske ferdighetene i henhold til tema og andre spennende aktiviteter/markeringer.
Månedlig meny over lunsj-måltidene barna spiser i løpet av dagene.
Plan over to måneder som inneholder tema med mer pedagogisk innhold som vi skal
fokusere på de kommende to månedene i henhold til vår årsplan, og rammeplanen.
Diverse beskjeder, og andre viktige ting å huske på i periodene det gjelder.
Fokus ord, sanger og regler i forhold til perioden og tema.
Tilbakeblikk av forrige måned med dokumentasjon/bilder av aktiviteter, turer etc.
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Starten av barnehagen – Tilvenningsperioden
Små barn har et grunnleggende behov for å føle seg trygge og det gjør
de når de er sammen med voksne de kjenner som de har en nær og
positiv relasjon til. Noen barn trives i barnehagen fra første stund,
mens for andre kan det ta tid å bli trygg på de ansatte og de andre
barna i barnehagen. Derfor må tilvenningsperioden alltid tilpasses
det enkelte barnet. Vi vil i samråd med dere legge opp til en tilvenning
som er best mulig for deres barn. I forkant av barnehageoppstart
tildeler vi hvert enkelt barn en eller flere kontaktpersoner der dere
vil motta et velkomstbrev med mer informasjon om den kommende
perioden. Dersom vi under tilvenningen eller senere ser at barnet viser
en klar preferanse for en annen ansatt enn sine tildelte
kontaktperson(er), vil vi etterstrebe å ta hensyn til barnets ønsker. Vi anbefaler at alle barn
får en rolig start i barnehagen, med kortere dager de første ukene. Små barn blir slitne av
å venne seg til alt det nye.
Små̊ barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. I Bjørnehi
Familiebarnehage er det viktig for oss at alle barn og foreldre får en god og trygg tilvenning.
Dette innebærer blant annet å være bevisst på̊ hvordan man tar imot nye barn og foreldre,
der barnas behov blir sett og møtt. De pedagogiske medarbeiderne på avdelingen er lydhøre
og sensitive overfor barnas signaler. Vi skaper trygghet og trivsel gjennom faste rutiner. Man
har ulike omsorgsbehov og det gjelder ikke kun fra voksen til barn, men også fra barn til
voksen og fra barn til barn. Når vi snakker om begrepet omsorg tenker vi gjerne på det å ta
vare på og bry seg om, og at dette er en personlig egenskap vi har. Som pedagogiske
medarbeidere er det den profesjonelle omsorgen vi også tenker på. Når vi gir barnet nærhet,
omsorg og støtte opplever barnet avdelingen som den trygge basen og alle som er en del av
den. Personalet/voksne blir da en trygg base. Hovedoppgaven for personalet i tilvenningen
for et nytt barn er å sørge for at barnet får en trygg tilknytning til en voksen i barnehagen.
Målet for tilvenningsperioden er ikke å trene opp barna og foreldrene til å si ”ha det” til
hverandre, men gjøre både barn og foreldrene så trygge på barnehagen at det oppleves greit
å skilles. Hvor lang tid det tar og hvordan denne tryggheten oppnås er forskjellig fra individ
til individ. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe barna og foreldre til å føle seg velkommen,
slappe av og glede seg til neste dag.

De første dagene:
De første dagene er det viktig at en av barnets foreldre/foresatte er med i barnehagen eller er i
nærheten, og at dagene ikke blir for lange. I tilvenningsperioden er det lurt at barnet har med
noe som de forbinder med trygghet (om det er favoritt bamse, koseklut, smokk etc).
Den første dagen: Første dag i barnehagen er kun et kort besøk fra kl. 09:30 til kl. 10:30
Denne dagen følger foreldre/foresatte barna og er sammen med dem.
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Den andre dagen: Andre dagen i barnehagen skal barna være i barnehagen fra kl. 09:30
til kl. 11:30. Denne dagen ønsker vi at barna skal prøve å spise lunsj sammen med oss.
Foreldre/foresatte følger barnet og er litt sammen før de går. OBS: Det er viktig å være
lett tilgjengelig på telefonen og være i nærheten den tiden barna er alene i barnehagen.
Dersom det ikke går bra og barnet blir veldig lei seg, ringer vi og ber dere komme
tilbake. Dersom det går fint med barnet kommer vi til å ringe etter at barnet er ferdig
med å spise lunsj ca. Kl 12.00.
Den tredje dagen: Tredje dagen skal barnet være i barnehagen fra kl. 09.30 til kl. 13.30.
Denne dagen ønsker vi at barnet spiser lunsj sammen med oss og prøver å sove i
barnehagen. Husk derfor å ha med egne vogner til å sove i, varm sovepose og varme
klær. Dersom alt går fint med barna kommer vi til å ringe når barna står opp. Det er
viktig å være lett tilgjengelige på telefon og være i nærheten denne tiden.

Tips og råd om tilvenning i
barnehagen
Nå som barnet har startet med en ny hverdag
uten forelder/foreldrene sine, kan
tilvenningsperiode være tøff både for dem og
deg/dere som forelder/foreldre. Ofte kan det
være forelder/foreldre som ha det tyngst i starten. Dere synes kanskje det er vanskelig med
avskjed om morgenen, spesielt hvis barnet gråter mye og strekker seg etter dere. For å sikre
at tilvenningsperioden blir en enda bedre opplevelse for barnet og dere, er det lurt at dere
som forelder tenker på noen punkter før oppstart. Her kommer noen nyttige tips som er
godt utprøvd, og som vi har sett fungerer best for barna i tilvenningsperioden:
Planlegg og gjennomfør besøk i barnehagen med barnet før selve oppstart. Samtale
med barnet i etterkant og forbered de på at de snart skal starte der, ha positive
samtaler, og vis at dere er trygge på dette.
Gå turer i barnehagens nærområde, la barnet bli kjent med terrenget og veien til
barnehagen.
Allerede før oppstart, prøv å introdusere barnet til den nye dags-rutinen. Tilvenn de
den nye sove-tiden de skal ha i barnehagen. Det er også lurt å tilvenne barnet å sove
alene i vogn/seng på dagtid.
Prøv å dra på besøk, gå turer til lekeparker/lekeplasser der det finnes andre barn.
Prøv å la barnet leke litt på egenhånd med andre, la de prøve seg på å være
selvstendig.
Gjør avskjeden kort de første dagene i tilvenningsperioden.
Vær tydelig og ikke vis usikkerhet. Fortell barnet at du skal gå – og gå når du har sagt
at du skal gjøre det. Viser du usikkerhet- blir barnet usikkert, og tilvenningsperioden
kan ta lengre tid. Det er viktig at barnet forstår og får erfaring med at foreldrene
faktisk skal komme tilbake. Det er lurt å si “Ha det, nå går jeg, og så henter jeg deg
senere”.
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Ha faste rutiner på avskjed - klemming/vinking/kos.
Si alltid “Ha det” til barnet ditt, også til de aller minste.
Ikke nøl med å ringe/sende melding hvis du uroer deg og er usikker på hvordan går
med barnet ditt.
Korte dager de første ukene. Vi anbefaler at barnehagedagene i starten blir korte.
Små barn blir slitne av å venne seg til alle de nye inntrykkene og det å greie seg uten
tilgang på foreldrene. De bør derfor få gjøre det gradvis.
Som regel stanser gråten idet barna ikke ser dere etter avskjeden. Husk også at barna tror på
det som mamma og pappa utrykker med kroppsspråket. Viser dere at det føles trygt å
overlate barnet til oss som jobber her, så vil barnet plukke opp signalene og føle seg trygg på
dette raskere.
En god barnehagestart legger grunnlaget for barnets videre trivsel og positiv utvikling.

Starts- og foreldresamtaler
I Bjørnehi familiebarnehage setter vi foreldresamarbeid høyt, det at foreldre og personalet
blir godt kjent med hverandre som er preget av gjensidig åpenhet og tillit er viktig for oss.
Startsamtalen er en viktig del av dette samarbeidet. For at vi i barnehagen skal kunne legge
til rette for en barnehagehverdag som er tilpasset deres barns behov trenger vi å vite hvem
barnet er, og hvilke erfaringer barnet har gjort seg så langt i livet. I startsamtalen kommer vi
til å spørre om samspill og rutiner i familien, og eventuelle utfordringer dere har i
hverdagen, for å få bedre kjennskap til deres barn og familiesituasjon. Vi kommer også til å
spørre om forhold i hjemmet som kan påvirke barnets utvikling, og som krever ekstra
oppfølging av oss og/eller andre faginstanser. Vi gjør oppmerksom på at det er helt frivillig å
svare på disse spørsmålene, det er opp til dere hvor mye informasjon dere ønsker å dele
med barnehagen. Vi setter også av tid til å svare på eventuelle spørsmål dere måtte ha, samt
en forventningsavklaring; Hvilke forventninger har dere til barnehagen vår, og hvilke
forventninger har vi til dere? Mer informasjon om startsamtalen får dere ved innkalling til
samtalen.
Etter startsamtalen tilbys foreldre/foresatte en foreldresamtale minimum 2 ganger per år.
Hensikten med foreldresamtalen er å få til en god dialog om barnets trivsel og utvikling
hjemme og i barnehagen, for å kunne legge til rette for en god barnehagehverdag og videre
utvikling for barnet og et godt og konstruktivt foreldresamarbeid.

Foreldremøter
Det holdes foreldremøte der vi gir dere innsikt i hvordan vi tenker og jobber i hverdagen. Det
legges opp til åpne diskusjoner og meningsutvekslinger om barnehagens planer og innhold.
Det er ønskelig at dere deltar på foreldremøtene.
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Generell informasjon
Bringe og hente i barnehagen
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07:00 til kl.16:30. Det er viktig at dere beregner god nok tid
til henting slik at dere er ute av barnehagen til kl. 16:30. Vi ønsker å få til så gode overganger
som mulig for barnet når det leveres og hentes, det er derfor viktig at dere tar dere tid til en
liten prat med personalet. Når barnet leveres kan det være viktig at vi får vite hvis det har
skjedd noe spesielt som kan påvirke dagen til barnet. Når dere henter ønsker vi å fortelle
hvordan dagen har vært og om det har skjedd noe spesielt. God kommunikasjon og
samarbeid mellom dere foreldre og oss i barnehagen er nøkkelen til at barna har det bra.
Vi oppfordrer foreldre å levere barna før 09:00, dette fordi ved senere ankomst vil barna gå
glipp av masse spennende samlinger, lesestunder og andre morsomme lærerike aktiviteter
som er med på å stimulere deres utvikling. Dette kan gå utover deres utvikling, og vi
anbefaler at alle barna er med på det meste som barnehagen utfører i løpet av dagen. NB!
Vi gjør oppmerksom på at foreldre som kommer mellom 09:30 – 10:00 midt i
samlingsstunder/musikkstunder/grupper fører til at de andre barna kan miste
konsentrasjonen som vil gå utover deres læring og kvaliteten i arbeidet som pedagogen
utfører. Vi håper på at dere som foreldre er med på å ta hensyn ovenfor det.

Sykt barn
Bjørnehi familiebarnehage følger folkehelseinstituttets retningslinjer for syke barn. Det er
barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme.
Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i
barnehagen, og barnet skal være feberfritt.
Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt
symptomfrie. For å forebygge smitte er det viktig med god hygiene. Vi ber derfor om at alle
foresatte vasker hendene, samt barnas hender hver morgen før de kommer til barnehagen,
og hver ettermiddag når de kommer hjem fra barnehagen. Dette for å unngå å dra med
smitte hjemmefra til barnehagen, og fra barnehagen, hjem.
Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen blir foreldrene kontaktet. Husk alltid å gi personalet
eventuelle nye telefonnummer til jobb eller hjemme.
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Måltider og kosthold
På Bjørnehi er vi opptatt av at det skal tilbys et sunt og variert kosthold til barna. Barn spiser
mange av sine måltider i barnehagen, og disse måltidene har derfor stor betydning for barns
utvikling og helse. I Bjørnehi familiebarnehage ønsker vi å sørge for en god
måltidsopplevelse, der det settes av god tid til måltidene for å gi barna tid til å spise seg
mette og kjenne etter. I Bjørnehi serverer vi mat og drikke i tråd med Helsedirektoratets
kostråd og følger deres nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider barnehagen. Vi
sender også månedsmeny til foreldre for hver måned, slik at foreldrene vet hva barna får i
seg i løpet av dagen og kan tilrettelegge for deres måltider hjemme slik at det blir variert for
barna. Tilrettelegging for sunne spisevaner og et variert kosthold i barnehagen bidrar til å
dekke barnas behov for næringsstoffer, samtidig som det bidrar til å legge et godt grunnlag
for god helse. Barna utvikler sitt spekter av mat de spiser, og lærer seg å smake på masse
nytt samtidig som det gir økt overskudd og trivsel der få virkemidler som er bedre enn at
barn ser hva andre barn spiser. Måltidene er viktige samlingspunkter både for barna og for
oss voksne, og vi mener disse er viktige også i pedagogisk sammenheng. Vi er opptatt av at
dette skal være samlende, hyggelige og morsomme tider på dagen, selv om vi selvsagt skal
ha tid og ro til å spise.
I forhold til bursdager, ønsker vi å la foreldre medvirke til hva som er ønskelig for det
kommende året. Vi anbefaler så klart å følge Helsedirektoratas kostråd med at det bør gjøres
så sunnest som mulig, men dette er opp til hva foreldrene ønsker og kommer frem til. Her er
noen forslag til sunne bursdagsmat: Kurv med frukt eller bær, Fruktsalat (vaniljesaus eller
vaniljekesam er lov), Frukt-på-spyd, Smoothie-is basert på frisk frukt og bær, samt yoghurt
naturell osv. Spør på avdelingene hvis dere ønsker flere tips, og hør med avdelingspersonalet
om det er allergier på avdelingen.

Sikkerhet
Vi tar alltid barnas sikkerhet på alvor, og har derfor noen retningslinjer for hva som må
unngås av klær og utstyr i barnehagen for å ikke utsette barn for kvelningsfare:
Bruk buff/hals/lue med hals i stedet for skjerf
Vogner til barna SKAL ha sikkerhetsbelte/seler som fungerer.
Unngå hettegensere eller andre plagg med fastsydd hette. Det meste av parkdresser
og regntøy har hetter med glidelås/knapper som løsner om barna blir hengende fast i
noe
Unngå snorer som henger rundt halsen
Fjern snorer fra barnas klær hvis de kan utsette barnet for kvelningsfare
Ikke ta med tau, hoppetau eller hoppestrikk hjemmefra
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Turer
Vi benytter oss av nærmiljøet for utfoldelse og fysiske utfordringer. Barna skal få gode
erfaringer med friluftsliv til ulike årstider. Alle barna drar på tur en dag i uka. Vi benytter oss
mye av lekeplassen som finnes i nærområdet samt fotballbanen og skogen. Vi ser en stor
verdi av å dra til samme sted ofte, barna knytter seg til terrenget og viser stor glede av å
være på disse stedene. Det blir gjenkjennende, forutsigbart og vi opplever at barn liker
repetisjon. Det gjør at vi blir godt kjent med området og kan finne flere ulike aktiviteter og
fysiske utfordringer underveis samtidig som vi stadig er ute og utforsker nye
steder/muligheter.

Vikarer
I Bjørnehi familiebarnehage ønsker vi helst å unngå å sette inn nye vikarer sammen med de
minste barna. Vi er flere fleksible medarbeidere i barnehagen samtidig som vi også har en
fast vikar vi bruker ved behov. Samtlige vikarer leverer politiattest ved tiltredelse, slik andre
ansatte gjør.

Annet
Dersom det skjer endringer i barnets familie eller nær omgangskrets, som for eksempel
samlivsbrudd, skilsmisse, sykdom, død eller andre ting er det viktig at vi i barnehagen får
kjennskap til dette. Barn som opplever endringer/kriser kan reagere med atferdsendringer,
humørsvingninger og lignende. For at vi skal kunne ivareta og forstå det enkelte barn på best
mulig måte, er det nødvendig at vi blir informert om eventuelle endringer som skjer i
familien.

Dagsrytme i barnehagen
Dagsrytmen finner dere på informasjonstavlen på avdeling (se dagsrytme nede) og det kan
hende at den justeres noe da behovene i en barnegruppe kan endres. Vi har faste måltider,
utetider, sovetider osv. Hver dag har vi en liten samlingsstund hvor barna får en felles
opplevelse, og få oppleve seg selv som en del av en gruppe. I begynnelsen introduserer vi
noen enkle sanger og lærer hverandres navn. Barna bygger her noen av de første felles
referansene som gir grunnlag for felles lek og det å tilpasse seg et fellesskap.
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DAGSRYTME PÅ BJØRNEHI FAMILIEBARNEHAGE

Tidspunkt
(ca. Tider)

Hva

07.00-08.30

Barnehagen åpner/ fellesfrokost for de som har ikke spist frokost

08.30-09.30

Tilrettelagte aktiviteter på avdeling/frilek

09.30-10.00

Samlingsstund/grupper (Temaarbeid, lesestund, sang, musikk, eventyr osv.)

10.00-11.00

Utelek eller går ut. Toalettbesøk og håndvask før måltidet/dekke bord

11.00-11.45

Første måltid (brødmåltid/varm mat)

11.45-12.00

Stell/bleieskift

12.00-14.00

Hviling/Soving for de minste

14.00-14.30

Frilek ute eller inne/Toalettbesøk og håndvask før måltidet/dekke bord

14.30-15.00

Andre måltid (brødmåltid og frukt)

15.00-15.15

Stell/bleieskift

15.15-

Tilrettelagte aktiviteter på avdeling/frilek /aktivitet inne eller ute

16.30

Barnehagen stenger. Takk for en fin dag J
*Vi gjør oppmerksomhet på at tidene som er satt opp er ca.-tider. Tidene kan påvirkes av
så mye, for eksempel barnas lek, været, turer, besøk og lignende.
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Tips til klær og utstyr i barnehagen
Nedenfor kommer det tips til klær og utstyr som barna trenger i
barnehagen. Dere kjenner deres barn best, ta derfor med det dere
tenker de trenger til de ulike årstidene. HUSK: skriv navn på alt.
•
Vogner

Sommer

Vår og høst

Vinter: regnvær

Vinter: kuldegrader

Skiftetøy til alle årstider
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Sovepose (tykk til vinter og tynn til
vår/sommer)
Regntrekk
Myggnett
Seler
Smokk/kosedyr/koseklut
T-skjorte
Shorts
Sommersko
Solkrem
Solhatt
Solbriller
Regntøy med strikk under buksebeina
Gummistøvler
Parkdress med strikk under buksebeina
Tynn lue
Tynn hals
Ullbukse og genser
Fleecebukse og genser
Regntøy med strikk under buksebeina
Gummistøvler eller cherox
Regnlue
Regnvotter
Ullundertøy (bukse og genser)
Ullbukse og genser
Ullsokker
Fleecebukse og genser
Hals
Ullundertøy
Ullbukse og genser
Fleecebukse og genser
Tykk hals
Tykk lue
Varme votter
Varm utedress med strikk under buksebeina
Varme vinterstøvler
Sokker og strømpebukse
Bukse
Genser
Body
Truser (de som ikke bruker bleie)
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