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Dere har takket ja til plass for deres barn i Sakshaug barnehage og vi vil med dette 

informasjonsheftet ønske dere velkommen til oss . 

 

Sakshaug barnehage er en enhet som består av fem avdelinger. Avdelingene heter Stranda, 

Berget, Skjæret, Holmen og Kongla. Vi har barn i alderen 1 – 6 år fordelt på de ulike 

avdelingene. 

Fordelingen er slik: Barn under 3 år går på Kongla, Holmen og Skjæret, barn over 3 år går på 

Berget og Stranda. 

Skjæret brukes også til felles samlinger, teaterforestillinger og konserter. 

For noen av dere er det kanskje første møtet med en barnehage. Vi går ut fra at dere har 

mange spørsmål og store forventinger. Vi håper vi kan besvare spørsmålene etter hvert som 

de kommer, og at vi kan oppfylle de forventingene som blant annet Lov om barnehager og 

rammeplanen gir oss føringer for. 

En mer inngående informasjon om vår pedagogiske virksomhet vil dere få ved 

foreldresamtaler, foreldremøter osv. 

Barnehagens årsplan er to-delt, dvs. at vi har en generell del som godkjennes hvert 3. år. Den 

ligger på barnehagens hjemmeside. I tillegg har hver avdeling sin årsplan som godkjennes 

hvert år. Den blir delt ut til alle foreldre, og den følger kalenderåret. 

 

Dette heftet er ment som ett supplement til all den muntlige informasjonen dere får de 

første dagene. 
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 Åpningstid 

Hver dag fra kl. 06.45 – 16.30 med mulighet for åpent til kl. 17.00 hvis det blir gitt beskjed en 

uke før. 

Barnehagen har 5 planleggingsdager og 1 tilretteleggingsdag i løpet av ett barnehageår og på 

disse dagene er det stengt for barna. Datoene legges på hjemmesiden og blir eller opplyst i 

nyhetsbrev, plakater o.l. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, onsdag før 

skjærtorsdag og 4 uker sammenhengende om sommeren. 

 

 Bemanning 

Alle avdelingene har en pedagogisk leder og i tillegg er det barnehagelærere, barne- 

og ungdomsarbeidere, barnepleiere og assistenter. Ved oppstart vil dere få en 

oversikt over hvem som jobber på den avdelingen deres/ditt barn skal gå. Det vil i 

tillegg være personell som jobber med 

spesialpedagogisk arbeid. 

 

 Tilvenning i barnehagen 

Noen barn trenger kort tid, andre barn trenger 

lengre tid i sitt første møte med barnehagen. 

Personalet vil i tett samarbeid med foreldrene 

gjøre avtaler fra dag til dag. Alle vil få tilbud om 

førstegangssamtale, raskt etter oppstart. Der 

skal vi gi gjensidig informasjon, avklare 

forventninger og bli bedre kjent med hverandre. 

 

Barna skal bli trygge i forhold til voksne og barn 

på avdelingen (rom, utstyr, uteleikeplassen, dagsrytmen og rutinene). 

Tilvenningsperioden skal legges til rette individuelt i forhold til det enkelte barns 

behov. Vi har erfaring med at lengden på tilvenningstiden varierer. Noen trenger ei 

uke andre kan trenge noe lengre tid. Dette kjenner vi på underveis. Det som er viktig 

er at barnet har korte dager til å begynne med og sitter igjen med en positiv 

opplevelse når det går hjem, barnet skal glede seg til å komme tilbake. 

For at barna skal bli trygge er det viktig med faste rutiner. De får faste plasser i 

garderoben, med bilde av seg selv og navnet sitt. Den første tiden (august/september) 

vil vi være mest mulig i ro i barnehagen.  

Det nye barnet får en eller to faste voksne å forholde seg til for å bli godt kjent med 

(kontaktpersoner). Vi deler barna inn i små grupper for å skape ro, spesielt rundt nye 

barn. 

 



Foreldrene skal bli godt kjent med personalet og barnehagen og oppleve det som ett 

trygt sted å være for deres barn. Trygge foreldre gir trygge barn. Foreldre skal føle 

seg velkommen og være trygg på at kontaktpersonen venter på seg og barnet når de 

kommer til barnehagen. 

Etter hvert som barnet har etablert en god kontakt med kontaktpersonen kan 

foreldrene gradvis trekke seg bort. Dette gjøres i nært samarbeid med foreldrene og 

avtales fra dag til dag. 

I vår barnehage jobber vi etter prinsippene i trygghetssirkelen når vi har tilvenning av 

nye barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepet en trygg base beskriver to aspekter av den voksnes omsorgsevne: 

1. Å være en trygg base for barnets utforskning. 

2. Å utgjøre en sikker havn som barnet kan vende tilbake til dersom det opplever trussel 

eller fare.  

I begynnelsen ser vi at nærheten og tilgjengeligheten vi voksne kan gi barna er avgjørende 

for deres trivsel og velvære i barnehagen. Å skape en god relasjon mellom barnet og den 

voksne er den viktigste oppgaven vi har i barnehagen.   

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihldyhndjPAhWrHJoKHeJJDh0QjRwIBw&url=http://bruget.barnehage.lorenskog.no/index.php?artID=274&pageID=1&psig=AFQjCNEzkdSf3LVt4Jqe3eI6KBiVqPut-A&ust=1476463491699935


 Foreldresamtaler 

Vi inviterer som regel til to foreldresamtaler i løpet av ett 

barnehageår, en om høsten og en om våren. Samtalene 

gjennomføres på dagtid. 

I tillegg har vi som tidligere nevnt oppstartsamtale når nye 

barn starter. Ellers tar vi samtaler etter behov.  

 

 Foreldremøter 

Vi har ett foreldremøte for nye foreldre i juni, før barnet starter opp i barnehagen. På 

høsten har vi foreldremøte for alle, noen ganger avdelingsvis noen ganger felles, litt 

ulikt fra år til år. 

Hver vår er det foreldremøte for foreldrene til skolestarterne. 

 

 Samarbeidsutvalg 

Barnehagen er pålagt å ha ett samarbeidsutvalg (SAU). I SAU sitter det 

representanter fra foreldrene og personalet, 2 foreldre og 2 fra personalet samt 

styrer. Barnehagens styrer har møte, tale og forslagsrett. 

Representantene velges for ett år om gangen, men gjenvalg er vanlig slik at ikke hele 

gruppa skiftes ut hvert år.  

SAU konstituerer seg selv (dvs. velger leder, nestleder og referent). 

 

SAU skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og 

er i følge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens 

drift og innhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Praktiske opplysninger 

Måltid 

Barna får velge mellom å spise matpakke, havregrynsgrøt eller havregryn til frokost. 

Havregrynsgrøt kokes hver morgen. Av og til er det foreldre som tar seg tid til litt 

frokost eller en kaffe/te kopp sammen med oss. Det synes vi er trivelig. 

Medbrakt matpakke spises til lunsj. Barnehagen stiller med drikke til alle måltider (vi 

tilpasser behov ved allergier o.l.). Det er viktig at det blir gitt beskjed om dette på 

første samtalen, eller når slike ting skulle dukke opp. Av og til kan det hende vi lager 

mat i barnehagen. På ettermiddagen har vi ett måltid som består av restene av 

matpakken eller knekkebrød med pålegg  som vi i barnehagen har stående og 

frukt/grønnsaker som barnehagen kjøper inn.  

 

Soving/hvile 

Foreldre tar med vogn med dyne/sovepose, smukk, koseklut eller kosedyr hvis barnet 

bruker det. 

 

Klær og utstyr 

Klær og utstyr skal merkes! Da er sjansen større for at dere får 

tilbake riktig klær og det letter jobben for oss personalet. 

Klær og utstyr som skal være i barnehagen er: 

- Bleier for de som bruker det 

- To ekstra skift av alt 

- Ulltøy, ullsokker og votter 

- Yttertøy (dress eller jakke og bukse) 

- Regntøy 

- Egen tursekk  

Husk å ta med vått og skittent tøy hjem. Det surner fort i garderoben på barnehagen, 

da de blir hengende tett. Det er ikke nødvendig at dress og regntøy vaskes hver dag, 

men det kan tørkes av for å gjøre neste dags påkledning trivelig for liten og stor. 

NB: Unngå klær med snorer og skjerf. 

Fravær/sykdom 

Hvis barnet skal ha fri eller er syk vil vi ha beskjed senest  innen kl. 8.00 samme dag 

som fraværet gjelder. Hvis barnet har oppkast/diare SKAL det være hjemme 48 timer 

etter siste gang det kastet opp eller hadde diare. Ikke gi barnet paracet om morgenen 

og send det i barnehagen, da er barnet sykt og skal være hjemme.  

 

 



Henting av barnet 

Hvis noen andre enn foreldrene skal hente barnet vil vi ha beskjed om det. Vær 

tydelig når dere henter og leverer, slik at dere er sikker på at personalet registrerer at 

barnet er hentet. 

Ankomst til barnehagen 

Fortell gjerne personalet store og små ting som barnet er opptatt av – noe dere har 

sett på veien eller gjorde i går. 

Bli gjerne med en tur inn på avdelingen. Dere er viktige nettverk for alle barna – la 

alle bli kjent med deg. På kjøkkenet finner dere kaffe/te – værsågod  

 

Oppsigelse av barnehageplass 

Jmf. kommunens vedtekter, 2 måneders oppsigelse før den 15. eller den 30. i hver 

måned. 

Årsplan 

Den er barnehagens pedagogiske verktøy og sier noe om hva vi gjør i 

rutinesituasjoner, satsningsområder, mål for arbeidet, foreldresamarbeidet osv. (Se 

hjemmeside). 

Taushetsplikt 

Alle som jobber i barnehagen skriver under på taushetsplikt. Dette gjelder også for 

vikarer og studenter. 

Opplysningsplikt 

Barnehagen har en lovfestet plikt til å gi opplysninger til barnevernstjenesten når det 

er grunn til å tro at ett barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre 

former for alvorlig omsorgssvikt, eller når ett barn har vist vedvarende alvorlige 

atferdsvansker. 

 Informasjon 

- Foreldretavle i gangen. Tavle finnes på alle avdelinger og der blir det hengt opp 

relevant informasjon. 

- E-post til barnehagen – kan dere sende til styrer el- pedagogiske ledere som har 

egne epostadresser. Adressene opplyses i velkomstbrev ved oppstart. 

- Styrer og ped.ledere sender ut informasjon på e-post. 

- Nyhetsbrev – alle avdelinger skriver 3 – 4 ganger i året. 

- Referat fra møter i SAU. 

- Hjemmesiden – her er det generell informasjon og dere finner den generelle 

delen av årsplanen. 



 

 

 

 Samarbeidspartnere Vi samarbeider med ulike 

instanser som PPT, barnevern, helsestasjonen, 

familiesenteret, flyktningetjenesten, BUP, 

habiliteringstjenesten for å nevne noen. Foreldrene blir 

alltid informert i forkant og gir samtykke i tilfeller der disse instansene blir kontaktet i 

forhold til barn. Vi har også samarbeid med andre barnehager, Sakshaug skole og 

rådgiver Oppvekst, Heidi Henriksen. 

 

 Bursdagsfeiring 

Da settes jubilanten i fokus. Bursdagsbarnet lager krone og blir feiret ved måltidet. 

Da spiser vi for eksempel fruktpinnsvin som 

bursdagsbarnet har vært med å lage.  

 

 Diverse 

- Pass alltid på at portene går i lås og lukk den 

alltid igjen, selv om du ser noen komme/gå. 

Da slipper vi at barna plutselig er utenfor. Barnet ditt skal alltid gå i følge med deg ut 

og inn av porten. 

 

 

- Tomgangskjøring er forbudt. Stopp bilen mens du er inne i barnehagen. 

 

-Fotografering/filming – barna i barnehagen blir tatt bilder av el. 

filmet i mange sammenhenger. Bildene dokumenterer dagliglivet 

og metodikken i barnehagen. Bildene brukes til pedagogisk dokumentasjon dvs. barn 

og personale ser på bildene og reflekterer sammen om det de ser.  

Av og til deler vi med andre fagfolk av våre erfaringer og kunnskap. Da kan ditt barn 

være avbildet i slik erfaringsdeling og/eller foredragsillustrasjon. Vi legger aldri ut 

bilder av ansiktene til barna på barnehagens hjemmeside eller andre nettsider. Det 

brukes bilder av ansiktene til barna i nyhetsbrevene og i årsplanene (spesiell del), alt 

dette deles ut til dere foreldre.  

Vi vil ikke at dere fotograferer på tilstelninger og arrangement i barnehagen. 

Personalet tar seg av fotograferingen på slike arrangement.  

Dere har rett til å reserverer dere når det gjelder fotografering i en 

samtykkeerklæring som gjelder både bilkjøring og fotografering. Den vil dere få raskt 

etter oppstart i barnehagen. 



 

 


