INFORMASJONSHEFTE
2016/17
Garnes oppvekstsenter
avdeling barnehagen

Du er enestående
Du er enestående
Du er mer verdt enn noen kan måle
Du har noe å gi andre
Du har gjort noe du kan være stolt av
Du har store ubrukte ressurser
Du duger til noe
Du kan godta andre
Du har evne til å forstå og lære av andre
Det er noen som er glad i deg.
Av Erling Førlan

Garnes oppvekstsenter avd. barnehagen, er en heltidsinstitusjon for barn i alderen 0-6 år.
Barnehagen har åpent mandag til fredag fra kl. 06.30 – 16.45.

Dagsrytmen i barnehagen
Dagsrytmen er den faste rammen rundt barnehagedagen. Det er viktig at de faste tingene
skjer til noenlunde samme tid og på samme måte hver dag – det er med på å gi barna
trygghet.
Kjernetid: 9.30 – 13.30. Det er ønskelig at alle barna er her i denne tiden 
06.30

Barnehagen åpner

07.00

Leik inne

06.30-09.00 Frokost (medbrakt mat-boks) for de som ikke har spist hjemme

09.00

Deler inn i grupper - Leik inne/ ute
(evt. tilrettelagte aktiviteter)

10.45

Rydding og samlingsstund «Lurvelarvan». Håndvask

11.00

Måltid «Lurvelarvan» (0-3 år)

11.00

Rydding og samlingsstund for «Pessmauran». Do-runde/håndvask

11.30

Måltid «Pessmauran» (3-6 år)

11.30-12.00 Bleieskift, påkledning – soving, uteleik, evt. inneleik
14.00

Ettermiddagsmåltid

16.45

Barnehagen stenger

Alle tidene er cirka-tider – barnas behov er viktigere å tilfredsstille enn å følge dagsrytmen til
punkt og prikke. Dette betyr at vi stadig revurderer planer og rutiner i forhold til det enkelte
barn og gruppas behov.

Faste aktiviteter gjennom barnehageåret
TURDAG
Barnehagen er på tur minst en gang i uka. Gruppa med 3-6 åringer har fast dag de er på tur i
nærområdet. 1-2 åringer har litt kortere turer på grunn av at vi må ha med vogner og er litt
mer avhengig av spise- og sove rutiner.
På månedsplanen står tur dagene, den kan variere litt fra periode til periode. Barna skal ha
med ferdig pakket sekk med en flaske vann og evt. ekstra votter.
Barnehagen har flere turmål med ulike avstander fra barnehagen, og de besøker vi flittig.
Fordi det kan være et stykke å gå, er det av stor betydning at barna har gode tursekker som
ikke er for store og som sitter godt på ryggen! De yngste slipper selvfølgelig å gå med sekk.
Sekken skal være pakket når dere kommer på morgenen.
1-2 ganger i løpet av barnehageåret kan vi ordne med buss slik at vi kommer oss til turmål
litt lengre unna.
HA-MED-DAG
Barna har ikke lov til å ta med leiker til barnehagen. (Unntaket er i innkjøringsfasen hvor nye
barn får ha med noe hjemmefra for tryggheten sin del).
I stedet har vi ha-med-dag ca en gang per måned. Denne dagen får barna ta med leiker til
barnehagen. På slike dager kan leikene bli lånt bort og det kan skje uhell, så det kan være
lurt og ikke ta med leiker barnet er ”redd for” og husk merk lekene med navn.

FEIRING AV BURSDAGER
Vi feirer alle barnas bursdag i barnehagen. Det er ikke sikkert vi kan feire akkurat på
bursdagen til barnet, men da prøver vi å få det til så nært dagen som mulig.
Vi ordner en fin krone til bursdagsbarnet, synger bursdagssangen på norsk og engelsk,
sender opp raketter og ”veier” hvor tung barnet er blitt. Flytter også opp bildet på
bursdagstreet vårt. Bursdagsbarnet har æren av å få husmus-oppgaver denne dagen. Hvis
barnet ønsker det kan han/hun få ta med noe å vise fram i barnehagen, f.eks. en leke eller
bilder av seg selv/familien sin.
Dere kan gjerne henge opp bursdagsinvitasjoner i barnehagen, men kun hvis dere skal be
hele kull eller alle guttene/jentene. Hvis ikke ønsker vi at dere leverer ut invitasjonene selv.

GYM
Vi har stor tilgang til gymsalen på skolen, og vi bruker den opptil flere ganger i uka. Da har vi
tilrettelagte aktiviteter i tillegg til at barna får være med å bestemme hva de vil gjøre. Barna
kan bruke innesko eller gymsokker i gymsalen. Vi bruker også gymsalen til ulike arrangement
i barnehagen.
ALLE MED
Vi bruker ALLE MED i barnehagen. Dette er et observasjonsmateriell som dekker 6
utviklingsområder: sosio-emosjonell utvikling, lekeutvikling, trivsel, hverdagsaktiviteter,
sansemotorisk utvikling og språkutvikling.
Vi håper og tror at ALLE MED – materiellet kan gi et helhetlig bilde av barnet og det barnet
mestrer. Materiellet skal være et viktig utgangspunkt for foreldresamarbeid, og for evt.
samarbeid med andre faggrupper.

HENTEKAFFE
Noen ganger i løpet av året vil vi servere kaffe i forbindelse med henting, da kan du sette av
en liten stund sammen med barnet ditt. I hovedsak satser vi på at vi er utendørs. Vi tenker at
dette kan være barnets mulighet til å vise foreldrene hva vi holder på med i barnehagen. Sett
deg gjerne ned og se i permen sammen med barnet, la barnet vise deg litt rundt inne i
barnehagen før dere går hjem.

KOST
Barnehagen serverer to måltider i løpet av dagen. De minste (Lurvelarv) spiser
formiddagsmat kl.11, og de største (Pessmaur) spiser kl.11.30. Dette måltidet vil bestå av
hjemmebakt brød med variert pålegg og melk. En gang i uka serverer vi et varmt måltid, vi
veksler mellom fisk- og kjøttbaserte retter med tilbehør av grønnsaker.
Nytt i dette barnehageåret er at de barna som har behov for å spise frokost i barnehagen har
med matpakke hjemmefra. Da spiser barna matpakken sin etter hvert som de kommer i
barnehagen i tidsrommet mellom 6.30-9-00. Barnehagen serverer melk til frokosten.

Praktiske opplysninger
Åpningstid
Barnehagen åpner 06.30 og stenger 16.45 Det er viktig at denne tiden overholdes. Vi har en
kjernetid fra 09.30 til 13.30, vi ser helst at alle har kommet innen den tid på grunn av
gruppe- inndelinger, tur/ute leik eller andre aktiviteter. Vi vil imidlertid ha beskjed dersom
dere av ulike grunner kommer med barnet etter kl 09.30.
Barnehagen er åpen i mellomjula og i påskeuka ved behov. Dersom det blir lite eller ingen
barn disse dagene, nyttes de til avspasering for personalet.
Vi har fem planleggingsdager pr. barnehageår, på disse dagene er barnehagen stengt (dato
for planleggingsdagene finner dere i barnehageruta).

Klær
Bytteklær MÅ til enhver tid finnes i korga. Siden vi er mye ute er det viktig at barna til enhver
tid har klær etter vær og minst to ekstra skift. Regnklær og dresser kan henge igjen i
garderoben om ønskelig, men skittent tøy tas med hjem for skylling/ vasking. Pass dessuten
på at klærne er store nok. For små klær er vanskelige å ta på, og hemmer barna i leiken.
Husk å merke alle klærne, også uteklær, sokker, luer, skjerf og votter!!
Når det gjelder bleiebarna, så tar foreldrene selv med bleier og våtservietter til barnehagen.
Når vi begynner å bli tom for bleier, henger vi opp ”huskelapp” på klypa i gardroben.
Dersom barnet bruker smokk, skal det alltid være en smokk med navn på i
smokkeskapet/hylla.

Bringing og henting
Når dere bringer eller henter barnet i barnehagen ønsker vi at dere parkerer bilen nede ved
idrettsplassen, for å ivareta trafikksikkerhet overfor alle ved oppvekstsenteret.
Vi ønsker at dere som foreldre er med barnet inn på avdeling om morgenen, da vi kan være
litt opptatt med de som sitter og spiser frokost. Er vi flere voksne i barnehagen, prøver vi å
møte opp i gangen, men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Dere skal likevel vite at dere alltid
er hjertelig velkomne! Kom gjerne inn for å ta en kaffesup.
Selve avskjeden er det ikke lurt å drøye over lang tid. Hvis du har sagt til barnet at du skal gå,
er det lurt at du gjør det. Be om hjelp av personalet hvis du trenger det. Si alltid ”ha det” før
du går, til tross for at barnet kanskje vil komme til å gråte. Barnet kan oppleve det som å bli

sviktet dersom du går uten å ha sagt ”ha det”. Ring oss hvis du har behov for det, eller du
kan avtale med oss at vi ringer deg.
NB! Det er viktig at en voksen får beskjed både når barnet kommer og når barnet blir hentet.
Barnehagen må ha beskjed dersom andre enn foreldre/ foresatte henter barnet.

Sykdom
Foreldre/ foresatte plikter å gi beskjed dersom barnet blir borte som følge av sykdom eller
andre årsaker. Dette gjelder både av kortere eller lengre varighet.
Barn som er syke må holdes hjemme til eventuell smittefare er over og til barnet er friskt
nok til å delta på barnehagens aktiviteter både inne og ute.

NB!!! Barnet skal ha en sykefri dag hjemme før det møter i barnehagen.
Dere får utdelt heftet: ”Kan jeg gå i barnehagen i dag?” i barnehagen.

Foreldrebetaling
Fra 1/1-2016 er satsen for barnehageplass i Verdal Kommune:
Plass:
Kost:
100 % = 2655,- +

300,-

90 % = 2600,- +

270,-

80 % = 2550,- +

240,-

70 % = 2500,- +

210,-

60 % = 2450,- +

180,-

50 % = 2400,- +

150,-

40 % = 2350,- + 120,Det gis følgende søskenmoderasjon:
30 % for barn nr. 2.
50 % for påfølgende barn.
Barnehagen serverer frokost, lunsj og frukt i barnehagen, dette er inkludert i kostpengene.

Kjøp av dager
Det er anledning til å kjøpe ekstra dag hvis vi har ledig kapasitet i barnehagen, og det koster
175 kroner. Avtal med personalet så tidlig som mulig dersom dere ønsker å kjøpe dag.

Foreldresamarbeid
Vi ønsker at foreldrene skal ha stor innflytelse på det vi gjør i barnehagen. Det krever at dere
holder dere orientert om det som skjer og viser engasjement. Vi ønsker gjerne innspill fra
dere enten vi er enige eller uenige i det dere måtte ha på hjertet. Eller send gjerne mail.
Den daglige kontakten ved bringe- og hentetid er også viktig i forhold til å utveksle
informasjon begge veier, som gjelder barnet og dets hverdag i barnehagen og hjemme. For
oss i barnehagen kan det være ting som har skjedd hjemme som kan forklare om barnet har
en annen adferd enn vi er kjent med, eller er ekstra trett en dag. Og dersom det skulle være
noe som har skjedd i løpet av barnehagedagen vil vi ansatte informere foreldrene om det.
Og om det ikke er noen hendelser av særskilt slag kan det være godt å få høre litt om
hvordan dagen har vært for barnet når dere henter i barnehagen.
Det innkalles til foreldresamtaler to ganger per år, en på høsten og en på våren hvor man har
mulighet til å snakke om det enkelte barns trivsel og utvikling. Foreldre kan selvfølgelig ta
initiativ til samtaletid utover de fastlagte møtene. Det holdes foreldremøte hver høst og vår.
Her tas det opp forhold som angår hele barnegruppa og barnehagedriften. Foreldrekontakt
og representant til samarbeidsutvalget for oppvekstsenteret velges på foreldremøtet. Denne
representanten sitter i SU et barnehageår, og skal i følge Lov om barnehager først og fremst
ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene.
Foreldrekontakten er leder i foreldrerådet, som består av alle foreldrene i barnehagen. Er
det ting dere ønsker å ta opp, gjør det direkte med oss eller ta kontakt med
foreldrerepresentanten.

Kontakt med andre instanser
Barnehagen samarbeider med kommunale etater som Barne- og familietjenesten
(sosialkontor, helsestasjon, barnevern, PPT), oppvekst og kultur, og skolen.
NB! Foreldrenes samtykke innhentes før barnehagen tar kontakt med Barne- og
familietjenesten! Foreldrene kan selvfølgelig be styrer ta kontakt med instansene for å få
råd/ støtte. Som et ledd i samarbeidet om barns språkutvikling plikter vi å benytte Språk 4,
et skjema som vi fyller ut i barnehagen og oversender til helsestasjonen.

Ansvarsforhold
Barnehagens personale har ansvar for barna mens de er i barnehagen, men vi er ikke
ansvarlig under bringing og henting. Dette gjelder også ved arrangement i barnehagen som

hentekaffe, høstfest o.l. da er det den foresatte som har ansvaret for barnet. Ved henting
ønsker vi at barna skal være innenfor barnehagens område til foreldrene blir med utenfor
porten, på grunn av trafikksikkerhet.
Verdal Kommune har en forsikringsavtale med KLP Skadeforsikring AS. Dersom et barn
skader seg i barnehagen, tar vi kontakt med foreldrene før vi kontakter fastlege/ legevakt
(unntak dersom akutte situasjoner oppstår).

De ansatte
Sekretær Skole/barnehage:

Linnea Valstad

Styrer:

Anita Ottesen

Pedagogisk leder:

Hanne Sagvold

Pedagogisk leder:

Guro Wik Laksholm

Fagarbeider:

Siv Lillian Garli

Assistent:

Gerd Høgli

Fagarbeider:

Marthe Fikse

Fagarbeider:

(nyansatt)

Vikarer:

Anniken K. Pedersen, Berit Kulsli

Renholder:

Jorunn Hansen

Taushetsplikt
ALLE som arbeider i barnehage har taushetsplikt, jfr. Forvaltningsloven § 13.
(Taushetsplikten gjelder også lærlinger, praksiselever, studenter og vikarer).

VELKOMMEN TIL GARNES BARNEHAGE!

Barnehagens telefonnummer (avdeling): 740 65018
Barnehagens telefonnummer (kontor): 740 65017
E-postadresse: garnes.barnehage@verdal.kommune.no

