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Hatlelia barnehage. 

Hatlelia barnehage eies av Molde kommune og ble etablert i 1977, den gangen med 4 avdelinger. 

Hatlelia barnehage ligger naturskjønt til ved foten av Hatleliablokka. Barnehagen har god tilgang 

til Moldemarka og den brukes flittig. Naturen rundt barnehagen blir mye brukt til turer og 

opplevelser. 

Barnehagen rekrutterer fra hele Molde. 

De gamle lokalene ble revet sommeren 2018, for å gjøre plass til et nytt og moderne bygg. 

Barnehagen flyttet virksomheten til midlertidige lokaler i Sykepleierskolen i Glomstuveien 33 

mens byggingen foregikk. 

Nye Hatlelia barnehage. 

Nye Hatlelia barnehage stod ferdig i mars 2020 og var klar for innflytting i april 2020. Bygget er 

planlagt med tanke på «barnas beste». Barnehagen har store luftige rom med heltrevegger, gode 

lysforhold og åpne arealer med mulighet for samlek mellom avdelingene.  

Vi har plass til 90 barn fordelt på 6 avdelinger. For de minste barna har vi to avdelinger på 

bakkeplan særlig lagt til rette for dem.  

Fra høsten 2020 starter vi med egen friluftsavdeling (Naturforskerne) for de barna som ønsket 

dette. 

Barnehagen er en naturbarnehage med særlig fokus på miljø, bærekraft, likestilling og likeverd. Vi 

bruker naturen som lekeplass under mottoet:  

«alt vi gjør inne kan vi gjøre ute». 

Det betyr at alle aktiviteter og opplevelser barna får i barnehagen kan gjøres både inne og ute.  

Hatlelia barnehage er en flerkulturell barnehage. Her er et stort mangfold av barn og foreldre fra 
mange forskjellige land. Det er mange språk og kulturer representert, og personalet har stort 
fokus på at alle skal føle seg sett og verdsatt. 
 
Personalet som er tilknyttet avdelingene, består av pedagogiske ledere, barne- og 
ungdomsarbeidere. 
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Med dette heftet ønsker vi å gi dere informasjon om barnehagen, samt gi noen praktiske 

opplysninger som kan være nyttige å vite. 

Informasjonen i dette heftet er generell og gjelder for den tiden dere er tilknyttet barnehagen. 
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Kontaktinformasjon 

 

Hatlelia barnehage 

Hatlehaugvegen 1, 6414 Molde 

Telefon: 95485947 

 

 

Enhetsleder/ Hatlelia bhg Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg 95 48 59 47 
 

Marihøna 1-2år Laleh Moazezimehr 90 95 02 99 
 

 Humla 1-2 år Marianne E. Ringstad 
 

47 90 14 81 
 

Hvitveisen Dordi Marit Bævre 
Ann Helen Male 

47 90 14 80 

Blåknappen Anita Strømme 
Monica M Hoseth 

97 66 09 41 

Rødkløveren Kristoffer Iversen/ Siri Austlid 
Gry Jørgensen 

47 90 15 90 

Naturforskerne Lasse R. Weiseth 
Mats Fossdal 

94 22 08 07 

 

 

Åpningstider 

Barnehagene er åpen fra 7.30-16.30 mandag til fredag.    
 
Dette er også er personalets arbeidstid og vi ber derfor om at det vises respekt for dette, ved at 
barna blir levert og hentet innenfor åpningstiden. 
 
Personalet har 5 planleggingsdager i året, og barnehagen er da stengt. Disse dagene finner du i 
årsplanen eller på barnehagens nettside.  
  
Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt, og onsdag før påske stenger barnehagene kl. 12. 
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Ny i barnehagen/tilknyttingsperiode  

«Målet for tilvenningsperioden 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» 
 

" Se barnet innenfra", Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad.  
I vår barnehage har vi tilknyttingspersoner på alle nye barn. På den måten skaper vi en trygg base 
for alle nye barn og foreldre. I løpet av året skal hele personalgruppen delta i refleksjonsgrupper 
med utgangspunkt i boken " Se barnet innenfra". I vår barnehage skal alle voksne jobbe aktivt ut 
fra trygghetssirkelen for å sikre god og trygg oppfølging av alle barn.   
 
De fleste arbeidsplasser gir permisjon med eller uten lønn til tre dager permisjon for tilvenning av 

barn i barnehage. Hvor raskt barn tilpasser seg til livet i barnehagen varierer, men det er lurt å 

sette av minimum tre dager til tilvenningen. Dersom foreldrene har mulighet, er det fint at 

barnet har korte dager i begynnelsen.  

Tilknytningsperson  

Første dagen i barnehagen vil dere bli møtt av barnets tilknytningsperson. Denne personen er 
også deres kontaktperson den første tiden, og sammen legger dere en plan for de første dagene i 
barnehagen. Tilknytningspersonen vil snakke med dere om blant annet barnets vaner og behov, 
så vi kan bli kjent med barnet og møte det på best mulig måte. Ved å ha denne 
tilknytningspersonen bidrar det til å skape et trygt fundament for barnet den første tiden, og når 
denne tilknytningen er etablert er det enklere for barnet å utvikle gode relasjoner til de andre 
voksne i barnehagen  
 

Tilknytning  

Begrepet tilknytning brukes for å beskrive hvordan barn tidlig i livet utvikler relasjoner og knytter 
seg følelsesmessig til nære omsorgspersoner på en måte som er felles for alle mennesker. 
Barnets behov for tilknytning er like grunnleggende som barnets behov for mat, drikke og søvn. I 
denne sammenhengen handler tilknytningsteori om hvordan barn er avhengig av tilgjengelige 
omsorgspersoner for trøst og trygghet for å kunne flytte sin energi over på utforskning og læring. 
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Trygghetssirkelen 

I vår enhet har vi de siste årene 

hatt spesielt fokus på 

tilknytningsteori, ved bruk av 

«Trygghetssirkelen». Dette er en 

modell som brukes i de daglige 

gjøremålene i barnehagen, som 

grunnlag for en pedagogisk 

praksis som fremmer trygg 

tilknytning og en god tilvenning i 

barnehagen. Den er utviklet for 

lettere å kunne analysere og tolke 

barns adferd, følelser og behov og 

for at barna skal bli tryggere og 

utvikle god selvregulering og 

sosial kompetanse.  

 

Tilknytningsperioden 

Tilknytningsperioden slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen alene uten 
foresatte, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foresatte ikke er tilstede. 
Barnehagen skal i tilvenningsperioden bli kjent med barnet og barnets rutiner og preferanser. I 
tilknytningsperioden tilpasser avdelingen seg barna og deres rutiner, så langt det praktisk lar seg 
gjennomføre.   
 
Fordi barn er så forskjellige, er det ikke alltid like lett for personalet å oppfatte barns ulike behov 
og møte dem på gode måter. Det som fungerer for ett barn, passer ikke nødvendigvis for et 
annet. Noen barn blir fort trygge i barnehagen, mens andre bruker lengre tid. Begge deler er like 
vanlig! En god dialog og et nært foreldresamarbeid er en viktig faktor for en god tilvenning og for 
at barnet skal føle seg trygg i barnehagen. Mens foresatte er eksperter på sitt barn, er personalet 
i barnehagen eksperter på barnehagen og barn i gruppe. God informasjon er derfor et nøkkelord 
denne tiden. Hjelp oss å bli kjent med ditt barn og støtt barnet i å bli kjent med oss. Sammen skal 
vi gjøre denne tiden så bra og god som mulig for alle. 
 
Når dere kommer i barnehagen, er dere den trygge basen. Det er viktig at dere setter av god tid i 
oppstarten. Barnet må få bevege seg «ut i verden» for å utforske, og samtidig være trygg på at 
foreldre er der dersom det trenger dere. At dere er den trygge basen og kan ta imot når barnet 
vil ha hjelp, trenger trøst, eller sagt på en annen måte; trenger «lading». Etter hvert som barnet 
blir kjent med, får utforske og blir trygg i forhold til sin tilknytningsperson, vil denne også etter 
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hvert fungere som en trygg base for barnet. 
 

DE FØRSTE DAGENE  

Dag 1: (1-2 timer)  

Denne dagen er dere på «besøk». Foreldre er 
sammen med barnet hele dagen, og det er fint 
om de deltar aktivt i introduksjonen av det nye 
miljøet. Foreldrene bør selv stelle barnet den 
første dagen, og sitte sammen under måltid og 
aktiviteter. Dagen bør avsluttes mens «leken er 
god» og det fortsatt er gøy å være her.  
 

Dag 2 (3-4 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 en liten stund, da sitter dere for eksempel på barnehagens pauserom eller er like i 
nærheten.  
 

Dag 3 (Etter avtale) 

Lik dag 2, men foreldrene er kanskje borte i en litt lengre periode. Denne dagen og tiden videre 
avtales individuelt med deres tilknytningsperson videre. 
 
 

Gode råd til foresatte 

Forbered barnet på at det skal starte i barnehagen. Snakk om barnehagen og bruk barnehagens 
uteområde til lek på fritiden. Ta barnehagen inn i hverdagen deres.  
 

• Ta dere god tid i tilvenningsperioden.  

• Ta litt kortere dager til å begynne med og forleng dagene gradvis. Å begynne i 

barnehagen kan være krevende og virke stressende på et lite barn.  

• Vi anbefaler derfor at dere legger opp til rolige ettermiddager de første ukene. 

Når tiden er inne for å være litt borte fra barnet, er det viktig å gjøre avskjeden tydelig for barnet.  

• Husk og alltid si «Ha det» - både når barnet er trist og når det leker og ser fornøyd ut.  

• Hvis barnet gråter er det viktig å møte barnet med trøst og med en anerkjennende 
holdning:” Jeg skjønner at du er lei deg når jeg må gå”.  

• Personalet er sammen med barnet, møter det og viser at det er lov til å være trist og lei 
seg.   
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Det er naturlig for foreldre å føle at det er vanskelig å forlate barnet og overlate barnet til” 
fremmede” voksne.  

• Snakk med personalet om du føler deg usikker.  

• Å gå fra et gråtende barn kan oppleves som både vondt og vanskelig.  

• Fortell oss om deres følelser rundt dette, så vi kan hjelpe til på best mulig måte.  

• Ikke nøl med å ringe eller send en melding om dere ønsker en oppdatering om hvordan 
det går eller lurer på noe.  

• Om barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, blir også overgangen 
lettere for barnet. 

 

NY tilvenning for noen: Barn som starter på småbarnsavdelingene Marihøna og Humla i Hatlelia 

barnehage, flytter etter ett eller to år over til en av de fire andre avdelingene. Når det nærmer 

seg overflytting, vil barnet sammen med personalet besøke den nye avdelingen ofte slik at barnet 

blir kjent med de voksne og avdelingen for øvrig. Likevel er det viktig at foreldre beregner ekstra 

tid de første dagene ved oppstart på ny avdeling. Vi forsøker å legge til rette slik at vennskap 

mellom barna ivaretas ved overflyttinger.                                 

                                    

Det er viktig at dere setter av tid til å være sammen med barnet i barnehagen de første dagene. 
Tilvenningsperioden varierer for hvert enkelt barn og det er foreldrene i samarbeid med 
personalet/tilknyttingspersonen som planlegger dette ut ifra barnets behov. Det er viktig at dere 
som foreldre formidler opplysninger som kan være av betydning for barnet. Slik unngår vi 
unødvendige situasjoner ved tilvenningen og personalet blir raskere kjent med barnet.  
La gjerne barnet få med seg kosedyr eller lignende i barnehagen. Det er trygt og virker 
beroligende når barnet skal hvile/sove. 
 
Etter ca. to uker får alle nye foresatte tilbud om en oppstartsamtale med pedagogisk leder på 
avdelingen. Da får man mulighet til å ta opp ting man ønsker å snakke om, og snakke om hvordan 
tilvenningen har gått. 
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Barnehagehverdagen   

Både barnehagene og de forskjellige avdelingene har en noe ulik 

dagsrytme. Dagsrytmen er lagt opp og tilpasset den aktuelle 

barnegruppen, med utgangspunkt i barnas alder, behov og 

interesser. En god struktur med fast dagsrytme og aktiviteter 

skaper forutsigbarhet og trygghet for både barn og foreldre. Dere 

får mer informasjon om dette fra deres avdeling.  

Hviling 

Alle barna hviler en stund i løpet av dagen. For de eldste barna kan 
det skje ved høytlesing, lydbok eller film, sittende i sofa eller 
liggende på madrasser.  
De fleste av de yngste sover ute i vogn, mens noen barn sover inne. 
Dette avtales individuelt med foreldrene. Barn som skal sove i 
vogn, må ha med egen vogn som er tilpasset barnet. Det er 
foreldrene som er ansvarlig for at barnet er trygt sikret med seler i vognen.  
Henting av barn 

Dersom andre en foresatte skal hente barnet i barnehagen, må vi få beskjed om dette i. Vi har 

ikke lov å levere fra oss barn til andre enn de som vi har fått beskjed om. 

Cos barnehage 

Fire ansatte i barnehagen vår har tatt sertifisering i COS-P, trygghetssirkelen- foreldre. 
Trygghetssirkelen bygger på mange års forskning omkring tilknyttingsteori og viser oss hvordan 
de grunnleggende behovene henger sammen.  

  
  
"I nedre del av sirkelen ser vi barnets avhengighet og beskyttelsesbehov, altså tilknyttingsbehovet. 
Hånden som tar imot nederst til venstre representerer den sikre havnen i form av en nær og trygg 
voksen som banet kan få hjelp, trøst og nærhet hos når trygghetsbehovet er "slått på". I øvre del 
av sirkelen ser vi at barnets selvstendighet og utforskertrang, barnets behov for å erobre og 
mestre verden. Den øverste hånden representerer også den voksne, men her er hånden en trygg 
base for barnets utforskertrang.   
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Trygg trafikk barnehage   

Våre barn skal lære å være forsiktige i trafikken, og få erfaring 
hvordan man oppfører seg når man går utenfor barnehagen.  
Vi ønsker et godt samarbeid med alle foreldrene i 
barnehagen.  
  
Vi oppfordrer derfor alle foreldre til å  

• vise aktsomhet  
• være ansvarlige    
• fremstå som tydelige og rolige, og ha aktsomhet for at 
barn er impulsive og ikke alltid tenker risiko når man skal 
inn og ut av parkeringen i barnehagen.  

  
På parkeringsplassen vår:  
Skal alle kjøre rolig inn, og rygge på plass.  
  
På tur skal barnehagen:  

• bruke refleksvester med barnehagens navn og 
telefonnummer fremhevet.  
• gjøre vurderinger basert på barnegruppens antall og alder, planlagte reisemål og antall 
voksne når man velger turvei.   

  
I Hatlelia barnehage skal alle barn lærer trafikkregler og gode holdninger til å gå i trafikken.  
 

Tradisjoner 

Barnehagen har flere ulike markeringer i løpet av året, både for barna i barnehagen og 

arrangement for barn og foresatte. Eksempler på dette er karneval for barna, sommerfest, FN-

markering, Lucia-feiring og påskefrokost. Dette gjøres noe ulikt både i barnehagene og på 

avdelingene, så informasjon om de ulike markeringene blir gitt fra den enkelte avdelingen i god 

tid.  
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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. Barna får velge mat fra burdagsmeny, får lage 

bursdagskrone og det blir sunget bursdagssang. 

Foreldre skal ikke ta med noe til barnets bursdag. 

Mat i barnehagen   

Vi legger vekt på et sunt kosthold. All mat til måltidene lages i 

barnehagen.  

Barna skal ikke ha med egen matpakke.  

Barnehagen har egen kokk som tilrettelegger og forbereder maten.  

Vi er en «fem om dagen» barnehage, som betyr at barna får tilbud om 

frukt og grønnsaker til alle måltider. Barna får servert et fruktmåltid på 

ettermiddagen. Det blir servert melk eller vann til alle måltid. 

Medisinering og rutiner ved sykdom  
Gi beskjed til avdelingen om morgenen dersom ditt barn er syk. Dersom barnet blir sykt i 
barnehagen, vil personalet ringe til foreldrene, og barnet må hentes snarest. Smittefaren er stor i 
en barnehage, når barn er syke må de være hjemme til de er friske nok til å delta i alle 
barnehagens aktiviteter – både innendørs og utendørs.   
 

Tiltak for å begrense smittespredning  

- Barnet skal holdes hjemme i 48 timer etter utbrudd av oppkast og diare.  

- Barn skal være hjemme ved feber eller redusert almenntilstand. 

- Barnet må ha en feberfri dag før det kan leveres i barnehagen. 

 

Medisinering i barnehagen 

Generelt skal all medisinering av barnet foregå hjemme og bare unntaksvis skal barnehagens 
ansatte gi barna medisin. Unntaket gjelder først og fremst barn med kroniske lidelser som må ha 
medisin for å fungere i hverdagen. I disse tilfellene følges egne rutiner i forhold til opplæring og 
utlevering av medisin.  
 

Klær og utstyr i barnehagen:   
Barna trenger tilstrekkelig med klær og utstyr i barnehagen og alt må være tydelig merket med 
navn. Gode 
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klær som er romslig og gir mulighet for bevegelse bidrar til gode uteopplevelser! Det er 
foreldrenes ansvar å passe på at det til enhver tid er tilstrekkelig klær og utstyr i barnehagen. 
 

Utstyrsliste: 

• Barnet bør ha minst to hele klesskift liggende i 
barnehagen: 

• Innesko eller tøfler 

• Regntøy – regnbuksa må ha strikk under foten.                   

• Parkdress til vår, sommer og høst. Foret 
vinterdress. 

• Fleece/ull genser og bukse, eller dress. 

• Votter; tykke, tynne og regnvotter.                                             

• Luer  

• Hals/buff                                                                                                                          

• Ullsokker 

• Gummistøvler                                                                                                   

• Skotøy tilpasset årstid 

• Drikkeflaske 
Drikkeflasken skal hjem hver dag og vaskes. 
 
Bleier:  
For å lette bleieskift i barnehagen ønsker vi at barna har bleier med tape i sidene. 
 

Utsoving: 

Barn som sover i vogn må ha med egen vogn som er tilpasset barnet.  
Foreldre har ansvar for at vognen har seler og er trygg for barnet å sove i.  
Det er viktig at dyne/pose er tilpasset årstid og værforhold.  
Vognen skal ha regntrekk og myggnetting. 
 

Leker hjemmefra: 

det kan være ekstra trygt for et barn med en kosebamse/ klut når de skal hvile/ sove i 

barnehagen. De som bruker smukk tar også dette med. 

Men vi ønsker ikke at barna skal ha med leker hjemmefra.  

Barnehagen har nok leker og utstyr til å stimulere alle barn i lek og læring.  
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Barnehagens digitale plattform 

All informasjon fra Hatlelia barnehage legges ut på barnehagens hjemmesider og foreldreportal. 
På barnehagenes hjemmeside vil det finnes informasjon som gjelder over tid. Eksempler på dette 
er enhetens årsplan, velkomsthefte til nye foreldre, informasjon om barnehagen, bilder av de 
ansatte og kontaktinformasjon. Hjemmesiden bør sjekkes av brukerne for evt. ny informasjon 
noen ganger i året, eller når barnehagen gir beskjed om det.  
 
På foreldreportalen får du som forelder all informasjon du trenger om den eller de avdelingene 
du hører til. Foreldreportalen brukes til å dokumentere det pedagogiske arbeidet på avdelingen. 
Eksempler på hva du vil finne på foreldreportalen er avdelingens situasjonsrapport, viktige 
datoer, bildegallerier og annet som er aktuelt for din avdeling. Alle foreldre skal opprette bruker 
på foreldreportalen ved oppstart og bør besøke foreldreportalen minimum en gang i uken, gjerne 
oftere. 

Digital praksis  

I Hatlelia har alle avdelingene nettbrett med projektor, smarttelefoner, PC og digitalt fotoapparat 

som vi benytter i vårt daglige arbeid sammen med barna. I tillegg er barna med når vi skal 

kopiere, laminere og bruke printer. Personalet er aktive sammen med barna når vi jobber med 

digitale verktøy, og vi bruker verktøyene som en av mange metoder til å utforske, undre oss, lære 

og leke sammen med barna. 

Reservasjoner 

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

ulike former for bilde- og mediebruk. Vi bruker både film og bilder i barnehagen som et 

hjelpemiddel i det pedagogiske arbeidet, både i hverdagssituasjoner og ved spesielle anledninger.  

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.  

Sosiale medier 

Bruk av sosiale medier er stadig økende. Vi vil derfor understreke at det er bare Hatlelia 

barnehage sin hjemmeside og foreldreportal som er enhetens offisielle informasjonskanaler på 

internett. Hatlelia har ikke egen offisiell side på Facebook eller andre sosiale medier. Ansatte i 
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enheten gir aldri ut informasjon fra barnehagen, hverken som privatperson eller som ansatt i 

Hatlelia barnehage utover de offisielle informasjonskanalene til Hatlelia barnehage. 

Bildebruk 

Det er strengt forbudt å dele bilder av andres barn i 
sosiale medier uten at barnets foreldre har samtykket til 
at bildet publiseres. Det er ønskelig at foreldre generelt 
sett ikke publiserer bilder tatt i barnehagen. Enheten 
publiserer bilder fra hverdagen til barna på 
foreldreportalen, dersom foreldrene har samtykket til 
dette. Disse bildene blir tatt og brukt for å vise frem 
hverdagen til barna, og har situasjonen i fokus og ikke 
enkeltbarn og bilder med synlig ansikt.                                                                                                                                                     

Betaling for opphold 

Det er Molde kommune som krever inn foreldrebetalingen. Dere mottar faktura i posten. Det 

betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. 

Kostpenger 

Kostpengene blir fakturert i samme faktura som barnehageoppholdet. Det er barnehagens 

samarbeidsutvalg som bestemmer hvor mye foreldrene skal betale i kostpenger og hva dette 

inkluderer. 

Oppsigelse av barnehageplass 

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. Skjema 
for oppsigelse av plass fås hos personalet. 

Ferie 

I vedtektene til de kommunale barnehagene er det fastslått at «alle barn skal ha minst 5 ukers 

ferie i løpet av et barnehageår, 4 uker skal være sammenhengende på sommeren. Dette gjelder 

også barn som skal begynne på skole». Annen ferieordning vurderes særskilt av 

enhetsleder/styrer etter søknad fra foreldre.  

Sommerferien regner vi innenfor 15.juni – 14.august.  
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Styringsdokumenter  

Lov om barnehager:  
Barnehagen arbeider etter lov om barnehager med forskrifter og utgjør sammen med FN`s 
barnekonvensjon grunnlaget for innholdet i barnehagen.  
 
Rammeplan for barnehager: Årsplanen:  
er et arbeidsredskap for personalet, samtidig som den beskriver og 
dokumenterer arbeidet vårt i hverdagen for foreldre, barnehagens 
eier og andre samarbeidspartnere. Årsplanen skal godkjennes av 
samarbeidsutvalget for barnehagen.  
«De eldste i barnehagen»:  
Dette heftet gis ut til foresatte året før barnet begynner på skolen, 
og tar for seg overgangen mellom barnehagen og skolen 

Samarbeid  

Foreldresamarbeid  

Gjensidig tillit og åpenhet er viktig i samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Vi ønsker å ha 
et nært forhold til foreldrene i vår enhet. Dette skjer blant annet gjennom den daglige kontakten 
ved bringing og henting, informasjonstavle i garderoben, foreldresamtaler og foreldremøter, og 
dugnader og foreldrearrangement som holdes gjennom året. Et godt samarbeid mellom 
barnehage og hjem gjør at barnehagen lettere oppleves som et godt og trygt sted å være for 
barnet 
 
For å sikre dette samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet skal barnehagen ha et foreldreråd 
og et samarbeidsutvalg.  
 
Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. De skal fremme 
felles interesse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for 
foreldrenes forhold til barnehagen.  
 
Foreldreutvalget består av to valgte representanter fra hver avdeling, disse velges årlig. De kalles 
inn i saker som angår hele foreldrerådet i tillegg til å ta ansvar for sosiale arrangement i 
barnehagen.  
 
Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter fra foreldreutvalget, to fra personalet og 
to fra eier (politisk valgt), som utgjør et samarbeidende organ som har ansvar for den alminnelige 
drift i nær kontakt med barnehagens styrer.  
Enhetsleder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Enhetsleder er sekretær for 

utvalget. 
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Fotografering  

Hver vår/ sommer får vi tilbud om fotografering/ gruppebilder. Fotografen kommer til 
barnehagen og tar gruppebilder og portrett av de barna som ønsker det. Det er foreldrene selv 
som bestemmer om de vil bestille bildene. Det kommer egen informasjon fra fotograf om tilbud 
og priser. Foreldrerådet bestemmer hvilken fotograf som velges. 
 

Tverrfaglig samarbeid 

Vi tar jevnlig imot elever og studenter som trenger praksis i lengre eller kortere perioder. Dette 
oppleves som utviklende og positivt for både barn og voksne i barnehagen. Vi har også i perioder 
lærlinger og andre i arbeidspraksis, f.eks. fra NAV og Astero. Vi har samarbeid med andre 
instanser som f.eks. helsestasjon, PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste), logoped, 
barneverntjenesten, andre barnehager, skole,  
BUP (Barne- og ungdomspsykiatri). 

 
Overganger 

Mellom avdelingene 

Barn som starter på småbarnsavdelingene Hatlelia Barnehage, flytter etter ett eller to år over til 

en av de fire andre avdelingene. Når det nærmer seg flytting, vil barnet sammen med personalet 

besøke den nye avdelingen ofte slik at barnet blir kjent med de voksne og avdelingen for øvrig. 

 

Fra barnehage til skole 

Se mer: “Fra eldst til yngst i Molde kommune” 

Vi i Hatlelia barnehage skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, 

kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på 

skolen. Samarbeid mellom foresatte, barnehage og skole/SFO har stort fokus. 

Høsten 2017 ble planen «Fra eldst til yngst – samarbeid mellom barnehage og skole» vedtatt. 

Lure lenker: 

https://www.udir.no/barnehage/ 

https://www.fubhg.no/ 

 

 

 

https://www.molde.kommune.no/_f/p2/i3523cb12-47ac-407d-8fd0-01eed714a19b/plan-fra-eldst-til-yngst-revidert-10617.pdf
https://www.udir.no/barnehage/
https://www.fubhg.no/
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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 evalueringsarbeidet 

• 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. Sørger 

for at barna har nok skiftetøy, og at regntøy og støvler/utesko alltid ligger i barnehagen 

• Leser informasjonen som blir sendt ut 

• Gir oss beskjed dersom det er skjedd noe hjemme som har betydning for barnet 

 

Hilsen alle i Hatlelia barnehage. 


