Ness barnehage
Barliveien 2
7657 Verdal
Tlf 74065005 – kontor
Tlf 40410397 – avdeling
Mailadr: ness.barnehage@verdal.kommmue.no
anneli.bjorsmo@verdal.kommune.no

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE
VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN 
ÅPNINGSTIDER
Kl 06.30 – 16.45
Oppmøte helst før kl 09.30, gi beskjed hvis dere kommer senere.
Frokost avslutter vi kl.08.30.
Aktiviteter foregår hovedsakelig mellom kl 09.30 – 14.00.
På turdager drar vi fra barnehagen senest kl.09.30

HENTING/BRINGING
Ha god tid, snakk gjerne med oss om barnet eller andre ting i forhold til barnehagen.
Gjensidig informasjon, litt om dagen, spør hvis ingen sier noe, kan være hektisk enkelte
ganger.
NB! Viktig at vi får beskjed hvis noen andre enn foreldrene henter!! – vi har ikke
lov til å sende dem med ellers.
Vi ber dere være oppmerksom på en situasjon som kan oppstå ved henting. Ofte er vi
ute i hentetida. Når den som henter har «overtatt» barnet og sekken skal hentes inne,
er det den som henter som har ansvaret for barnet om det stikker av til bilen eller
andre steder utenfor inngjerdet område.
Ved for sen henting har Verdal kommune vedtatt felles regler med et gebyr på kr.250.
(1.gang muntlig advarsel)

PARKERING
All parkering skal foregå på parkeringsplassen. Hvis det er fullt der og dere velger å
kjøre inn på skoleplassen gjør vi oppmerksom på at området blir brukt til uteaktivitet av
skole/sfo. Da kan det være lurt å parkere langs høyre side når dere har kjørt ned
bakken, i stedet for fremfor gymsalen

MÅLTIDER
Barnehagen ordner med formiddagsmat (hjemmebakt brød eller varm-mat), samt melk
og fruktmåltid. Frokost må barna ha med selv.
Kostpenger på kr.300 (fra 01.08.17) for 100% bhgplass er i tillegg i foreldrebetalinga på
samme faktura.

SYKEBARN
Vi ønsker beskjed før kl.09.30 hvis barnet blir hjemme.
Syke barn må holdes hjemme til eventuell smittefare er over. Når barnet kommer i
barnehagen må det være friskt nok til å delta i uteleken, feberfritt og ha god
allmenntilstand.

INFO OM PEDAGOGISK ARBEID OG AKTIVITETER
Årsplan skrives for ett år om gangen og kommer ut i september/oktober
Pedagogisk periodeplan kommer ut tre ganger pr.år med oversikt over tema, mål og
aktiviteter for perioden. I tillegg får dere en månedsplan hver måned.

FORELDRESAMARBEID
Daglig, foreldremøter høst, foreldresamtaler høst og vår, foreldrekaffe, dugnad.
Beskjeder og planer legges i posthylla til foreldrene.
SJEKK DERFOR POSTHYLLA HVER DAG 
Vi bruker også VIGILO for å nå ut med beskjeder til dere foreldre.

BURSDAGSFEIRING
Vi har fokus på bursdagsbarnet og ingen spesiell matservering. Barnet blir feiret med
egen samling, krone, kappe, sanger, kort og flagg 

UTFLUKTER
Prøver å unngå bil, bestiller heller buss (Skjema)

KLÆR OG UTSTYR
HUSK MERKING AV KLÆR OG SKO!!
Egen info og rutiner på turdag med sekk!
Viktig å sende med klær i rett størrelse, tilpass valg av klær etter årstid og vær,
samt pass på at det er ekstraskift (egen oversikt)

BLEIER
Foreldrene må selv ta med bleier til barnehagen. Personalet gir beskjed på Vigilo når det
begynner å bli tomt.

MEDISIN
Hvis barnet trenger medisin i barnehagetiden, må dere fylle ut et skjema her i
barnehagen

FORSIKRING
Barna er forsikret under oppholdstid i barnehagen – gjelder også på tur.

TAUSHETSPLIKT
Personalet inkl. vikarer har taushetsplikt. Skal føles trygt å være åpen om ting som
omhandler barnet. Viktig for at vi skal kunne forstå barnet best mulig – eks
samlivsbrudd, dødsfall, spesielle hendelser

BARNEHAGERUTE (eget ark sendes ut)
4 uker sommerstengt - uke 28, 29, 30 og 31 hvert år.
5 kurs/planleggingsdager pr år
Behovsregistrering jul og påske, for at personalet skal ha mulighet til å ta ut pålagt
avspasering og ferie. I tillegg spør vi i skolens høst- og vinterferie da vi av erfaringer
ser at noen barn tar fri enkeltdager/hele uka.
Barnehagen har stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag (vedtekter
for Verdal kommune)

FASTE PERSONALE
Styrer Anneli Bjørsmo
Pedagogiske leder: Åse Reitan og Tonje Gaupseth
Fagarbeider: Lisbeth Elvebø og Maren Veie-Rosvoll
Assistenter: Irene Svartås og Eli Skjerve

