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FORSLAG

Når er det lurt å komme i barnehagen?
De fleste aktiviteter starter ca. kl. 10.00. Det er fint om
barnet kommer rundt 09.30, for da er det litt tid til å
summe seg. Hvis barnet kommer senere vil vi gjerne at
du gir beskjed til personalet på din avdeling.

Måltider
Vi har et rikelig utvalg av pålegg. Vi får ferskt brød fra
Nevlunghavn bakeri hver morgen, og ungene får ett
varmt måltid i uka. Ungene hjelper til med tilberedning,
rydding oa. knyttet til måltidene.
Vann som tørstedrikk og et balansert forhold til søte
saker er med på å etablere et sunt kosthold. Vi har ikke
en helt sukkerfri barnehage. Fra tid til annen kan det
dukke opp et vaffelhjerte eller en ispinne.
Frokosten blir satt frem kl. 07.45, og ryddet bort 08.15.
Barn som kommer i barnehagen etter 08.15 forutsettes
å ha spist frokost hjemme.
Lunsj for de “store” settes frem ca. kl. 11.30. Lillegull
starter lunsjen noe tidligere.
Frukt og knekkebrød med smøre-ost settes frem ca.
kl. 14.30

Bursdager
Vi gjør stor stas på barna når de har bursdag. De blir
sunget for, har på seg bursdagskappe og krone, de får
en liten overraskelse fra den lille kista og flagget heises.
Vi har fokus på opplevelsen!!!

Når dere inviterer til bursdagsselskap:
Samarbeidsutvalget og personalet har besluttet at
bursdagsinvitasjoner ikke skal henge på barnas plass.
Dere må sende slike invitasjoner direkte til barnas hjem.
Dere får derfor utdelt telefon- og adresseliste slik at det
blir enkelt å sende invitasjoner, og enkelt å ta kontakt
med venner også på fritiden.

Levering og henting
Ved henting og levering er det kun parkeringsplassen
som skal benyttes. RYGG inn på “din” parkeringsplass.
Levering:
  - De barna som kommer til barnehagen mellom kl. 07.00
    og 08.30 må følges inn til fellesrommet. Der ønskes
    dere velkommen av husets tidligvakter.
    Beskjeder gis til tidligvakta.
  - Trollveggen og Utsikten har felles frokost fra kl. 07.45
    til ca. 08.15.
  - Bittelille og Storesmå spiser måltidene på sin avdeling.
Henting:
  - Hvis det er andre enn dere foreldre som skal hente
    barnet, må barnehagen ha beskjed om dette.
    Barnehagen kan ikke sende barn hjem med andre
    uten at det er avtalt på forhånd.
  - Det er fint å vite når barnet vanligvis blir hentet. Ikke for
    personalets del, men for barna. Noen barn spør når de
    skal bli hentet i dag. Tidsbegrep for barn kan være
    vanskelig, og da er det fint for oss å kunne f.eks. si:
    “når du har lekt en stund etter at du har spist frukt, -da
    blir du hentet”.
  - Husk å si ifra når ditt barn er hentet.
  - Ditt barns sikkerhet: Gå sammen med barnet ut av
    barnehagen! I den mest hektiske hentesituasjonen blir
    det lett uoversiktelig, og ulykker kan oppstå!

Garderobe, klær og inneklima
Alle barn har sin garderobehylle. Vi har romslige hyller,
noe som skulle legge til rette for at dere foreldre har
mulighet til å ha den oversikten og orden som kreves.
Pass på at:
  - Ditt barns klær og eiendeler er merket.
  - Med jevne mellomrom må dere se etter om det er
    tilstrekkelig med skiftetøy, og samtidig passe på at
    klær som er for små blir fjernet.

Vær oppmerksom på at:
  - Vått og skittent tøy tas med hjem for vask og tørk.  
  - Dresser, regntøy, støvler og sko har sin plass i den
    ytterste garderoben.
  - Alle barn må ha innesko.
  - På grunn av innemiljøet må dere bruker blå overtrekks-
    poser eller tar av dere på beina når dere går inn i bhg.
  - Klær som barna har i bhg må være så romslige at de er
    gode å leke i. De bør heller ikke være så fine at de ikke
    tåler en malingsflekk. Barnehagen har ikke ansvar for
    barnas klær, men vi vil så langt det er mulig hjelpe dere
    foreldre og barn til å ha et system og en oversikt.
  - Gjenglemt tøy blir lagt i en kurv. Ta en titt hvis det er
    noe du savner.

Inneklima
Vi har vannbåren varme, ventilasjonssystem med
pollenfilter, lyddemping av ventilasjonssystemet og godt
renhold som er med på å gjøre vårt inneklima godt.

Fravær
Gi oss beskjed hvis ditt barn er hjemme grunnet sykdom,
eller bare skal gjøre noe annet. Da kan vi gi beskjed til
lekekamerater som venter.

Syke barn
Barn som er syke skal holdes hjemme av hensyn til seg
selv og med tanke på smittefare. Dersom barnet ditt blir
syk i barnehagen vil vi underrette dere foreldre så fort vi
kan.
Ellers følger vi Helseinstituttet sine faglige råd knyttet til
Barnehager og smittevern. Denne siden finner du på:
www.fhi.no/dokumenter/93d098077.c.pdf
Gjør dere kjent med innholdet i denne veilederen.

Medbrakte leker
En gang i blant ønsker barna å ta med leker hjemmefra.
Dette synes vi er greit, men vi må gjøre oppmerksom
på at barnehagen ikke tar ansvar for det som blir
borte eller ødelagt. Før du lar barnet ta med seg leken er
det klokt å tenke på: Klarer barnet selv å ta ansvar for
leken, er barnet villig til å dele med andre, er leken for
dyr eller umistelig for barnet....og lignende.

Barnas perm og dokumentasjon
Ta en titt i ditt barns perm fra tid til annen. Ungene er veldig
glade i permene sine, og er et godt grunnlag for samtale og
mimring. Dokumentasjon fra hverdagen, prosjekter og
aktiviteter finner du rundt omkring på avdelingen. Ta deg
tid til å ta en titt på dette også.

Informasjon
All informasjon som fredagsbrev, månedsplaner, pedago-
giske rapporter ol. (bortsett fra faktura, den finner du i post-
hylle v/yttergarderoben) sendes via e-post. Dersom du ikke
har tilgang på e-post, eller endrer e-post adresse, må du gi
personalet beskjed om dette.
Det er viktig at dere gjør dere kjent med innholdet i de
skriv som kommer fra bhg. Det er med på å styrke samar-
beidet mellom bhg og barnas hjem. Dersom noe er uklart
må du ikke nøle med å spørre.

Gode forslag til fellesskapets beste mottas skriftlig pr.
e-post med takk!
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