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Innledning  

Barnas Hus har 5 avdelinger, derav to småbarnsavdelinger med 1-2 åringer og tre søskengrupper 2-

5 års. Barnas Hus ble revet sommer 2014 og ny barnehage stod ferdig desember 2015. Enhetsleder 

er Inger Dyrseth. 

Med dette heftet får dere informasjon om barnehagene, samt noen praktiske opplysninger som kan 

være nyttige å vite. 

Informasjonen er generell og gjelder for den tiden dere er tilknyttet barnehagen. Vi ber dere derfor 

at dere bruke det som oppslagsverk når det er noe dere lurer på. Vi håper dette vil gi dere svar på de 

spørsmål som det er naturlig å ha når en er ny i barnehagen. 

 

Ansatte  

 

Administrasjon tlf. 932 32 411 

                     
 Inger Dyrseth    Toril Gjendem Johansen                 May Britt Øien 
 Enhetsleder    Assisterende styrer    Merkantil 
Mail: inger.marie.dyrseth@molde.kommune.no                                                                                                            
Tlf 412 00 771 
 

Gul gruppe  - Tlf. 908 23 420 

            
         Kari Haugen                  Sissel Staurseth         Lill Beate Røsandnes         May Jorunn  Morsund                               

       Avdelingsleder              Pedagogisk leder       Barneveileder/fagbrev     Barneveileder/fagbrev                                                                           
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Grønn gruppe tlf. 468 53 188 

                        
Tanja Mende-Røsler           Sara Lie Hol          Ann Mari Haugland           Inger Glærum                 Hanne Orvang  

             

Avdelingsleder               Pedagogisk leder        Barneveileder/ fagbrev    Barneveileder/fagbrev       Lærling 
           

                    

 

  Rød gruppe tlf. 932 31 481 

     
Elisabeth Stanger      Toril Gjendem Johansen     Cecilie L. Ulvund      Britt Indergård             Heidi Thomassen 

 Avd. leder          Ass.styrer/Ped. leder         Barneveilede        Barneveileder/ fagbrev     Barneveileder                                                 

Blå gruppe  tlf. 932 31 482 

      
Camilla Grunewald            Kari Øverås                   Emilie Svinø           Berit Tverli           Malin Stranden Aune                              

Avd. leder/IKTansvarlig  Barneveileder/fagbrev    Barnehagelærer Barneveileder      Barneveileder/ fagbrev 
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  Lilla gruppe tlf 908 39 760 

                   
Marianne Ekren         Toril G. Johansen     Solfrid G. Mittet             Chaterine Medalen      Ole Johansen                            

 Avd. leder               Ass.styrer/ Ped leder    Barneveilder/fagbrev   Barneveileder        Barneveileder/fagbrev                            

                                                      
  

             

  Faste vikarer 

          
Astrid Staurseth              Kariann Watn                            

              

 

Info om Barnas Hus 

 Avdelingene/gruppene  

- Gruppe Rød 18 barn i alderen 2-5 år 

- Gruppe Blå 16 barn i alderen 2-4 år 

- Gruppe Grøn 9 barn i alderen 1-2 år 

- Gruppe Gul 9 barn i alderen 1-2 år 

- Gruppe Lilla 18 i alderen 2-5 år 

 

Barnas Hus ligger i øvre bydel. Det er busstopp like ved barnehagen. 

Fotballbane, kolonialbutikk, Sellanrå barneskole og Bekkevoll ungdomsskole ligger i nærmiljøet.  

I barnehagens nærområde ligger også Holmarka og Romsdalsmuseet. På Holmarka finnes det løe, 

hester, høner, sauer og kaniner.. Ellers er det fine naturområder og gangveier rundt barnehagen. . 
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Åpningstid 

- Barnehagene er åpen fra 07.30 til 16.30 mandag til fredag. Personalets arbeidsdag er også slutt 

kl 16.30, og vi ber om at det vises respekt for dette ved at barna blir hentet innenfor 

åpningstiden. 

- Personalet har 5 planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt. 

- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt. 

Dagsrytmen  

07.30:  Barnehagen åpner. Så langt det er mulig vil personalet møte foreldre og barn i garderoben. 

 

08.15 Frokost 

Dersom noen barn kommer til barnehagen under frokosten, ønsker vi at den som følger barnet blir 

med barnet helt inn til barnegruppa. Under måltidet prioriterer vi å sitte sammen med barna slik at 

det ikke skapes unødig avbrudd ved å møte barn og foreldre i garderoben. Det er et mål for oss å 

skape ro rundt måltidet. Husk å gi barnet en god og sunn matpakke. 

 

Ca 09.00 Lek / ute aktiviteter. 

 

Ca 11.00 Måltid felles på avdelingene. Når barnet begynner i barnehagen så tilpasses tidspunkt for 

måltidet i samarbeid med foreldre dersom barnet har en annen rytme for mat/hvile. Dette for at 

barnet skal få en gradvis overgang til alt som er nytt. 

 

Ca 1130/1200  Hvilestund for store og små 

 

Ca 14.00 Ettermiddagsmat/frukt. Frilek inne eller ute. 

 

16.30 Barnehagen stenger. 

 

Vi har en dagsrytme vi går ut fra, men med så mange små vil denne være svært fleksibel. 
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Noen barn sover to ganger om dagen, på formiddag og ettermiddag, mens andre sover en gang midt 

på dagen. På denne måten blir barnegruppa delt en del av dagen. Det gir oss mulighet til en mye 

tettere voksenkontakt enn om alle sov og var våkne på samme tid. 

 

Ny i barnehagen / tilknytningsperiode 

Ny tilværelse. De første dagene i barnehagen og til langt ut i september foregår det et intenst arbeid 

i barnehagene for å gjøre barna trygge i sine nye omgivelser. 

Målet for tilknytningsperioden er ikke å trene opp barn og foreldre til å si «ha det» til hverandre, 

men å gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles. Hvor lang 

tid dette tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie. Vi 

oppfordrer derfor foreldre/foresatte til å komme i barnehagen for å leke på uteområdet og bli kjent i 

god tid i forkant av sommeren, samtidig å bruke avspasering og feriedager i oppstartstiden. 

De første dagene 

Før et nytt barn begynner i barnehagen må også barnehagen være godt forberedt. Det er en fordel 

om barnet som begynner får en trygg og god primærkontakt, og denne bør sette av god tid til det 

nye barnet og foreldrene. Slik kan tilvenningen bli en god og positiv opplevelse for alle sammen. 

Dag 1 (Varighet: ca 1- 2 timer) 

Det er best om foreldrene holder seg i nærheten av barnet og er tilgjengelige hele tiden. Det er også 

en god idé at de deltar aktivt i introduksjonen av det nye miljøet. Foreldrene bør selv stelle barnet 

den første dagen, og sitte sammen under måltider, aktiviteter og lek. 

For personalet i barnehagen er det nyttig å se barnet sammen med sine foreldre. Det gir informasjon 

om blant annet barnets vaner og måte å kommunisere på, og denne informasjonen vil senere bidra 

til å gjøre barnets hverdager i barnehagen bedre i fortsettelsen. 

Dag 2 (Varighet: ca 4 timer) 

Personalet overtar mer av ansvaret for barnet, men foreldrene er fremdeles med på stell, måltider og 

legging av barnet. Andre dag er det tid for å forlate barnet alene sammen med personalet — men 

man er gjerne ikke lenger unna enn pauserommet. 

Dette kan være en god dag for en samtale mellom foreldrene og barnehagen. Her planlegges blant 

annet hvor lenge den tredje dagen skal vare — alt etter hvor godt tilvent barnet allerede er. 
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Dag 3- 5 (Varighet: Etter avtale) 

Det er tid for å forlate barnet i barnehagen. Hvor lenge en skal være borte avtales på forhånd, men 

vi ønsker at dere er med i måltid, legging og leke situasjoner før dere kommer så langt. Men vær 

alltid tilgjengelig slik at barnehagen lett kan komme i kontakt. 

For mange oppleves det vanskelig å overlate barnet til noen man ikke kjenner. De fleste foreldre 

føler usikkerhet i forhold til om de gjør det rette for barnet, eller om barnet vil trives i barnehagen.  

Den første og vonde avskjeden 

 
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 får erfaring med at 

foreldre ikke går før de sier fra — og at de kommer tilbake etter en tid. 

Ikke snik deg ut 

Ikke la deg friste til å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt. Barnet 

skal erfare at foreldrene går, og at de kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet for barnet. 

Ikke blir for lenge 

Blir du værende i barnehagen i timevis. Da kan barnet tro at også du skal være i barnehagen, noe 

som også kan være med å forlenge tilvenningsperioden. 

Hva om barnet gråter? 

Om du forlater et barn som gråter og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en 

dårlig forelder og tenke at barnehage var en dårlig idé. Erfaringene i barnehagene tilsier at barnets 

gråt stilner like etter at foreldrene har dratt. Men det kan gjøre godt å ringe barnehagen for å høre 

hvordan det har gått etter at man har forlatt et gråtende barn. 

Gode relasjoner 

At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at 

foreldrene forlater barnehagen. 

Det er viktig at dere setter av tid til å være sammen med barnet i barnehagen de første dagene.  
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Tilknytningsperioden varierer for hvert enkelt barn og det er foreldrene i samarbeid med 

personalet/tilknytningspersonen som planlegger dette ut i fra barnets behov. 

 

Hvert barn har sin tilknytningsperson i barnehagen, som i starten er primærkontakt for barnet og 

foreldrene. Vi legger derfor til rette for at tilknytningspersonen er tilstede og møter barn og foreldre 

de første dagene ved oppstart. 

 

Ta gjerne med en god bok eller håndarbeid i tilvenningsperioden hvis du ønsker å ha noe å gjøre de 

periodene du skal trekke deg litt tilbake. Da kan du for eksempel sitte på personalrommet.  

La gjerne barnet få med seg kosedyr eller lignende i barnehagen. Det er trygt og virker beroligende 

når barnet skal hvile /sove. 

 

Henting av barn 

Dersom andre enn foreldrene/foresatte skal hente barnet, må vi å få beskjed om dette. Da kan vi 

unngå misforståelser og vanskelige situasjoner. Det er viktig av barnet blir fulgt inn til avdelingen 

ved levering. Dette skaper trygghet for barnet og er et møtepunkt der ulike beskjeder kan formidles.  

 

Klær/utstyr 

- Barna skal ha innesko (sandaler) eller tøfler i barnehagen. I barnehagen må barna være 

hensiktsmessige kledd.  Gore Tex-sko er bra til utendørs bruk på kalde dager. 

- Barna må kunne være ute i all slags vær. Regntøy og støvler bør til enhver tid være i 

barnehagen når barnet er her. Ha gjerne to sett med regntøy da vi har begrenset med 

tørkemuligheter på sykepleierskolen. 

- Regntøy tas med hjem til vask hver fredag eller oftere ved behov. 

-  Husk også å følge med at klær og sko er store nok og spesielt at regnbuksa har strikk under 

buksebeina.  

- Barnet trenger to skift av klær som skal ligge i barnehagen. Det er foreldrenes ansvar å passe 

på at det til enhver tid finnes ekstra tøy i kurven. 

 

Husk å navne alt tøy, også sokker, votter, sko og støvler! Barnehagen har ikke erstatningsplikt for 

bortkommet tøy. Er klærne navnet er det lettere å finne riktig eier dersom noe blir forlagt.  
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Foreldre til bleiebarn holder selv bleier og eventuelt salver. For å lette bleieskift i barnehagen 

ønsker vi at barna har med bleier med tape i sidene.  

Trygge leker hjemmefra 

For de minste barna kan det være godt å ha med seg noe kjent hjemmefra, for eksempel smokk eller 

et kosedyr. 

Vogn og voksipose 

Dersom barna skal sove i barnehagen. Og det skal jo de minste… 

Leker 

Dersom barnet ønsker å ta med en leke i barnehagen utenom kosedyr, så husk på at det bør være en 

solid leke som må tåle å lånes bort. Det er på eget ansvar leker blir medbrakt, så ta ikke med noe 

barnet er veldig redd for eller ikke vil låne bort. Barn blir lei seg når egne leker blir ødelagt. Vår 

erfaring er at medbrakte leker ofte kan føre til unødige konflikter for barna, da andre barn ønsker å 

låne den private leken. Det enkleste er å ha med kosedyr da det er personlig og blir brukt stort sett 

under hvilestund. 

 

 

 

 

Bursdagsfeiring 

Barnas bursdager blir markert i barnehagen med mye positiv oppmerksomhet. Vi ønsker å følge 

Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold også når det gjelder bursdagsfeiring. Det betyr at vi 

ønsker å begrense barns inntak av sukker i for store mengder. Foreldre skal ikke ta med noe kake 

e.l. til barnets bursdag. Den feiringen gjøres eventuelt hjemme.  
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Sykdom 

Det er viktig at barnehagen får beskjed når barnet er syk. Smittefaren er stor i en barnehage. Hvis 

barnet har oppkast og/eller diaré en dag så må barnet holdes hjemme i 48 timer fra siste runde med 

oppkast/diare. Dette er for å unngå at andre barn smittes.  Barna må generelt sett holdes hjemme til 

de er friske nok til å delta i barnehagens aktiviteter også utelek.  

Fotografering  

Det er fotografering i barnehagen høst eller vår. Da kommer fotografen i barnehagen og tar 

gruppebilder og portrett av de barna som ønsker det. Det er foreldrene selv som bestemmer om de 

vil bestille bildene i etterkant. 

Reservasjoner 

Ved oppstart i barnehagen får foreldrene utdelt et skjema hvor de bekrefter/reserverer seg for det 

som bla her nevnes.  

 

Vi bruker vanligvis offentlig transportmiddel der det er mulig. Alternativet er privatbiler der det er 

praktisk vanskelig å bruke buss. Barna blir forskriftsmessig sikret med egnet sikkerhetssele/sete 

dersom privatbil brukes. 

 

Vi bruker mobiler og digitale fotoapparat i barnehagen som hjelpemiddel i det pedagogiske 

arbeidet. Dette er gjerne i hverdagssituasjoner eller ved spesielle anledninger/ opplegg i 

forbindelser med studenter i praksisperiode. Opptakene er kun til internt bruk i barnehagen. 

Barnehagen har stenge retningslinjer for publisering av barna. 

 

Det blir også vist frem bilder av barna på informasjons skjermer som henger i gangen, samt hengt 

opp ulike lister for informasjon til foreldrene. (Sovelister, navnelister etc).  

Ferie/planleggingsdager 

I vedtektene til de kommunale barnehagene står det: ”Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet 

av et barnehageår. 3 uker skal være sammenhengende på sommeren. Dette gjelder også barn som 

skal begynne på skolen”. Sommerferien regner vi innenfor tidsrommet 15. juni – 14. august. 

Barnehageåret er fra 15. august et år til 14. august påfølgende år. Eget skjema deles ut for melding 

om sommerferie.                              
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Barnets ferieavvikling utenom sommerferien skal meldes skriftlig til barnehagen. Dette gjelder 

også kortere friperioder. Det skal varsles på eget skjema minst en uke i forveien, dersom ikke annen 

tidsfrist er bestemt. Av praktiske grunner blir avdelingene slått sammen i feriene. 

 

Når det gjelder dato for planleggingsdager viser vi til barnehageruten for det aktuelle 

barnehageåret. 

 

Forsikring  

Molde kommune har en kollektiv ulykkesforsikring for alle barn i de kommunale barnehagene. Den 

dekker ulykker som skjer i barnehagen og innenfor barnehagens område. Likeledes dekker den 

ulykker som måtte skje på vei til og fra barnehagen, samt på utflukter/turer under ledelse av 

barnehagens ansatte. Når det gjelder barnas klær og utstyr er dette forsikret med inntil 3000 kr. pr. 

barn. 

Betaling for opphold 

Det er Molde kommune som krever inn foreldrebetalingen. Det betales for 11. mnd. i året. Juli er 

batalingsfri måned. 

Matpenger  

Foreldre/foresatte betaler 300,- i kostpenger for 100% plass. Kostpengene dekker 2 varmmåltider i 

uken, 3 brødmåltid i uken, ettermiddagsmat, melk og frukt. Se mer: 

https://www.molde.kommune.no/kostholdsplan.5962672-415009.html 

 Ved mat-allergi må barnehagen få beskjed om dette. Matpengene blir fakturert i samme faktura 

som barnehageoppholdet. 

Delte plasser 

Barnehagen tilbyr delte plasser i et begrenset omfang. Det kan søkes om 

 100 % plass 

 60 % plass 

 50 % plass 

 40 % plass 

 

Dersom noen ønsker å forandre plasstørrelse midt i året eller ved nytt barnehageår, kan dette gjøres 

på eget skjema. Skjemaet ligger på Molde kommune sine nettsider. (www.molde.kommune.no)  

https://www.molde.kommune.no/kostholdsplan.5962672-415009.html
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Når barnet har delt plass betyr det at barnet ikke får med seg alt som foregår i barnehagen, også når 

det gjelder turer og andre arrangement.  

 

Oppsigelsesfrist 

Oppsigelse av plass skal skje skriftlig. Oppsigelsesfristen er 1 måned, og gjelder fra den 1. i den 

etterfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales for barnehageåret ut. Se også 

vedtektene som ligger på Molde kommune sin hjemmeside www.molde.kommune.no  

Skjema for oppsigelse av plass fås hos personalet.  

Taushetsplikt 

Alle som har sitt arbeid i barnehagen har taushetsplikt ovenfor det som vedrører barn, foreldre og 

ansatte i barnehagen. 

 

Bruk av sosiale medier. (Facebook, twitter, etc) 

Vi ser at bruken av sosiale medier blir mer og mer utbredt blant ansatte og foreldre. 

Vi oppfordrer foreldre til å tenke seg om før de legger ut bilder av barna på disse medianene. 

Vi ber om at dere ikke publiserer bilder fra sosiale sammenkomster i barnehagen da barnehagen 

følger strenge personvernregler. 

Likeledes skal ikke personell og foreldre være "venner" på facebook, twitter eller andre sosiale 

medier. Vi kan komme opp i etiske dilemmaer ved å utveksle informasjon. Personalet må 

overholde taushetsplikten overfor barnehagen, personalet, barna og foreldre. 

 

Samarbeid 

Foreldresamarbeid 

Barnehagen legger vekt på å ha et nært og åpent forhold til barnas foreldre. Et godt samarbeid vil 

gjøre det lettere for barna å oppleve barnehagen som en trygg og god plass å være. 

Gjensidig tillit og åpenhet er viktig i samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. 

Samarbeid skjer gjennom: 

 Den daglige kontakten ved henting og bringing 

 Tilknytningspersoner som har et spesielt ansvar for kontakten med hjemmet 

 Informasjonstavle i garderoben 

http://www.molde.kommune.no/
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 Foreldresamtaler høst /vår, og /eller ved behov 

 Foreldremøter 

 Foreldrekaffe 

 Dugnader 

 Fester 

 Lucia-frokost 

 Påskefrokost 

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeid mellom hjem og barnehage, skal barnehagen ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til barna i barnehagen. 

Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehage og 

foreldregrupper. 

Foreldrene på hver gruppe velger to kontaktpersoner til foreldrerådsutvalget. Det velges så 

representanter (med vara) fra dette utvalget som skal sitte i samarbeidsutvalget. Foreldrerådet 

arrangerer juletrefest og sommerfest. 

 

Samarbeidsutvalget er felles for barnehagene og består av 

 2 representanter valgt av foreldrerådet 

 2 representanter valgt av ansatte 

 2 representanter valgt av eier (oppnevnte politikere) 

 

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styrer er sekretær for utvalget. 

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende-, kontaktskapende- og samordnende organ. 

Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme 

kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 

Samarbeidsutvalget skal godkjenne barnehagens årsplan. 

 

Personalsamarbeid 

Vi ønsker at barnehagen skal fremstå som en barnehage med felles mål og holdninger hvor hver 

enkelt skal få utvikle seg i et faglig miljø preget av støtte og omsorg for hverandre. Vi skal være 
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åpne omkring uenigheter og diskutere problemer, med respekt for hverandres meninger, for å finne 

løsninger. Et arbeidsmiljø preget av trivsel er viktig for å kunne gjøre et godt og utviklende arbeid i 

barnehagen. 

Molde kommune vil at ROSE-filosofien skal ligge til grunn for alle virksomheter i kommunen. 

Kort fortalt står bokstavene for: 

 

R respekt 

O omsorg 

S samarbeid 

E = effektivitet 

 

Det betyr at gjennom å vise hverandre respekt, ha omsorg for hverandre og vise vilje til samarbeid 

så får en et godt klima som igjen betyr at en vil trives og gjøre en god jobb, og på den måten blir 

det effektivitet ved at vi kan ha fokus på oppgaven.  

Vi ønsker også å gjenspeile ROSE-filosofien i vår tjenesteyting overfor dere foreldre. 

 

Pedagogisk plattform 

Lek, barnets viktigste vei til læring 

"Lek er en aktivitet som engasjerer barnet, og leken er drevet av en indre motivasjon!" 

Gjennom leken er barna i samspill med andre barn og her finner det sted mye læring. Kvaliteten på 

samspillet barna imellom, og mellom barn-voksne, blir avgjørende for kvaliteten på læringen. 

Derfor er det viktig å skape et positivt klima i gruppen, der anerkjennelse, samarbeid og sympati 

preger samspillet. For at enkeltbarn skal utvikle et positivt selvbilde, må de møte positive 

holdninger både fra barn og voksne. 

 Vi gir barna tid og rom for lek 

 Vi gir barna størst mulig råderett over egen hverdag 

 Vi ønsker å inspirere barna til en fin og variert lek gjennom å gi dem opplevelser 

 Vi ønsker å skjerme leken slik at den ikke oppløses 

 Vi ønsker at barna skal kunne inkludere andre barn i leken 

 Vi vektlegger lek og læring ute i naturen 

 Vi skal legge til rette for et nært samspill mellom barn/barn og barn/voksne 
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 De voksne deltar i leken ved behov, som aktiv deltaker eller støtte for barn som har behov for 

veiledning 

 Vi gir barna mulighet til å leke uforstyrret når de ønsker det 

 Vise at vi bryr oss om barnet 

 Gi ros 

 Følge barnets initiativ 

 Ha felles fokus med barnet 

 Gi hjelp til selvkontroll 

 

 

 

Måltid, en nødvendig hyggestund 

 Starte med en sang 

 Fordele voksne ved bordet 

 Vaske hendene før vi spiser 

 Sosial trening: Dele, hjelpe, lytte og sitte rolig 

 Klatre opp og ned fra stolen selv 

 Avslutte med å takke for maten 

 Oppleve mestring 

 Samhørighet/gruppefølelse 

 Glede og humor 
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 Lengde på måltidet er avhengig av tid og sted 

 Språk og begrepstrening 

 Rom for barnas spontanitet 

 Barna lærer å skille mellom sulten og mett 

 Voksne tolker ulike signal fra barna 

Garderobe, jeg klarer selv 

 Dele grupper så vi får tid, ro og plass 

 Voksne er rolige og avbalanserte 

 Språk og begrepstrening. Vi lærer navn på kroppsdeler og klær 

 Styrke tro på egne evner, gi positiv oppmerksomhet 

 Sosial trening: Hjelpe, dele, omsorg, vise hensyn og toleranse 

 Nærhet mellom barn og voksne 

 Humor og glede ved å mestre 

 Tilpasse klær til vær, i samarbeid med foreldrene 

 Bli bevisst på kroppen sin og hvordan den fungerer 

 

Stell, få en positiv holdning til seg selv og kroppen sin 

 Samspill mellom barn og voksne i en god atmosfære 

 Gi positive opplevelser rundt det å sitte på potte/do 

 Ro, tid og plass 

 Bruke barnerim/regler 

 Benevne kroppsdeler/telle fingre og tær 
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Støtte barnet i selvstendighetstrening 

 Lære barnet i å si ifra når en må 

 Sosial trening, aksepterende klima 

 Vi er like/ulike 

 Vaske hender/vannlek 

 Språk og begrepstrening, samtaler, bøker, sang etc 

 

Bringing/henting 

 Barn og foreldre skal føle seg velkomne 

 Bli møtt i garderoben så langt det er mulig 

 Hjelpe barnet til å starte dagen 

 Samarbeidssituasjon, "bli-kjent" situasjon mellom personalet og foreldrene 

 Utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage 

 Barnet skal føle seg ventet 

 Markere avskjed når vi avsluttet dagen 

 Vi sier hei og ha det 

 Innarbeide avskjedsrutiner tilpasset hvert enkelt barn 

 

Vi skaper et positivt samspill ved å 

 Vise at vi bryr oss om barnet 

 Være aktiv oppsøkende 

 Være fysisk nær, gi kjærtegn og være raus med trøst 
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Gi ros 

 Bekrefte det barnet gjør bra og hvorfor det er bra 

 Legge merke til positive handlinger og rose selvsagte ting/handlinger 

Følge barnets initiativ 

 Gi barnet tid til å komme med egne utspill 

 Vise interesse for barnets opplevelser 

 Utvide og berike barnets opplevelser gjennom forklaringer, sammenligninger og historier. 

 

Ha felles fokus med barnet 

 Dele gleder og positive opplevelser 

 Samle barnets oppmerksomhet ved å si" se her" 

eller "tone" oss inn på det barnet er opptatt av 

 

Gi hjelp til selvkontroll 

 Stoppe barnet på aggressive handlinger 

 Avlede/lede barnet inn på positive alternativer 

 Vise barnet hva det kan gjøre istedenfor hva det ikke kan gjøre 

 Gi barnet hjelp til å planlegge. 
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Foreldresamarbeid 

Vi ønsker et nært og godt foreldresamarbeid med dere foreldre. Dette oppnår vi når dere gir oss 

tilbakemeldinger og når dere er aktive i forhold til: 

 

 Foreldremøter som arrangeres 1-2 ganger årlig 

 Foreldresamtaler 2 ganger pr år. Disse er individuelle 

 Foreldrerådet, dvs. alle foreldre, som ved behov arrangerer egne møter 

 Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldre, personale og eier. Har dere saker 

som dere er opptatt av, kan dere melde disse til foreldrerepresentantene og de vil bli drøftet i 

SU 

 Arrangement som foreldrekaffe, dugnader, og diverse fester gjennom året. 

 

 

Dere kan forvente av oss 

 At dere blir tatt godt imot 

 At vi har kunnskap om barns utvikling og om barn i gruppe 

 At dere får informasjon og tilbakemeldinger om deres barn 

 At dere får tilstrekkelig informasjon om barnehagens planer 

 At vi lytter og er åpne for ideer og forslag fra dere 

 At taushetsplikten overholdes 

Vi forventer at dere 

 Er opptatt av hvordan deres barn har det hos oss 

 Gir oss tilbakemeldinger, ris og ros, noe som hjelper oss i evalueringarbeidet 

 Gir oss beskjed dersom noen andre skal hente barnet 

 Sier ifra til personalet, inne eller ute, når dere henter barnet 

 Gir oss beskjed når barnet er sykt/har fri 

 Holder orden på barnas garderobeplasser, og tar med skittent/vått tøy hjem. Sender med barna 

klær til inne- og utebruk etter årstidene. Ekstraskift. Regntøy og støvler/utesko skal alltid ligge i 

barnehagen 

 Leser informasjonen som er til foreldrene 

 Gir oss beskjed dersom det er skjedd noe hjemme som har betydning for barnet 
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Velkommen til oss! 


