
SKATTEKISTABARNEHAGE

“Det skal være godt å være meg sammen med andre”“Det skal være godt å være meg sammen med andre”

PRAKTISKEOPPLYSNINGER



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 slik at barnet får mulighet til å
finne seg til rette før aktiviteter starter. Hvis barnet kommer
senere ønsker vi at det sendes en melding til avdelingen
slik at vi er forberedt til å ta imot barnet på en god måte
selv om aktiviteter har startet

Måltider
På bakgrunn av covid-19 og smittevernsituasjonen vil
nistepakke og medbragt drikke videreføres så lenge
barnehagen er i rød eller gul beredskap.
Barna skal i utgangspunktet ha spist frokost hjemme.
Dersom det oppstår situasjoner der dere ikke får spist
frokost hjemme så må dere huske å smøre ekstra mat.
Husk matpakke til lunsj og fruktmåltid.
Lunsj spises ca. kl. 11.oo og fruktmåltid spises
ca. kl. 14.00

Generelt smittevern
Håndhygiene
Levering:
Barn og voksne vasker hendene ved ankomst. Foreldre
leverer ute, eller møter personalet i avdelingens garderobe
Henting:
Bar og voksne vasker hendene når de forlater barnehagen.
Foreldre henter ute eller møter personalet i avdelingens
garderobe.
Kaker og mat:
Barnehagen har ikke anledning til å ta imot kaker eller
mat fra barnas hjem. 
Medbrakte leker:
Det er ikke anledning til å ta med seg leker i barnehagen
Syke barn:
På bakgrunn av covid-19 ser vi for oss innskjerpede
rutiner for barnehageåret 20/21 knyttet til syke barn og
tilbakekomst til barnehagen. Ingen syke barn skal i barne-
hagen. Smittevernrutinene blir strengt overholdt.
Vi følger folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer knyttet til
rød, gul og grønn beredskap. Pr. juli 2020 forholder barne-
hagen seg til gul beredskap.

Generelt ang. syke barn
Syke barn skal holdes hjemme av hensyn til seg selv og
andre. Feber er en opplagt og målbar størrelse, men det er
også viktig at dere vurderer barnas allmenntilstand. Dersom
barnet ditt blir syk i barnehagen vil vi underrette dere foreldre
så raskt vi kan.
Barnehagen forholder seg til retningslinjer og faglige råd
knyttet til barnehager og smittevern. Gjør dere kjent med
denne veilederen: www.fhi.no/dokumenter/93d098077.c.pdf

Bursdager
Når vi feirer bursdager har vi fokus på opplevelsen. Vi gjør
stor stas på barna når de har bursdag. Vi heiser flagget på
morgenen. Før samling velger barnet krone og bursdags-
kappe. I samling velger barnet sanger som vi synger
sammen og bursdagsbarnet får selvsagt med seg bursdagskule
Når dere foreldre inviterer til bursdager:
Det gis ikke anledning til å levere ut bursdagsinvitasjoner i
barnehagen. Dere må selv sørge for å distribuere invitasjoner
til bursdagene. Adresseliste deles med dere etter at alle har
gitt sitt samtykke til deling av adresser og telefonnummer

Levering og henting - For barnas sikkerhet
Parkering:
  - RYGG inn på plassen
  - Det er ikke tillatt å parkere langs veien
  - Det er også mulig å parkere ved parkeringsplassen
    ved rundkjøringen
Portene:
  - Husk å lukke porten når du kommer og når du går
Annet:
  - Dersom noen andre enn dere foreldre skal hente barna
    må barnehagen ha beskjed om dette. Barnehagen over-
    later ikke barna uten at det er gitt beskjed. Send melding
    på sms til avdelingen, eller ring
  - Når du som forelder har ankommet barnehagen for
    henting er det viktig at barnet ikke får anledning til å åpne
    porter og springe i forveien. Gå sammen med barnet ut av
    barnehagen. I hektiske henteperioder kan det lett bli
    uoversiktlig og ulykker kan oppstå

Garderobe, klær og inneklima
Hvert barn har sin garderobehylle. Kurver og hyller er merket
med innhold slik at dere foreldre kan holde orden og oversikt.
God orden gjør det enklere for personalet å finne frem og
lettere gi tilbakemelding hvis noe mangler.
Det er dere som foreldre som har ansvaret for at:
  - Ditt barns klær og eiendeler er merket
  - At det er tilstrekkelig med skiftetøy
  - At det jevnlig sorteres, f.eks: fjerner klær som er for små
    eller bytte klær i forhold til årstider

  - Vått og skittent tøy tas med hjem for vask og tørk. Bruk
    de utdelte grå posene til dette
  - Yttertøy og utesko har sin plass i den ytterse garderoben
  - Ta av sko før dere går inn i bhg.
  - Sovevogner skal tas med hjem til alle ferier for vedlike-
    hold og vask
  - Vogner må ha myggnetting - gjelder både sommer og vinter
  - Barna har klær med god bevegelighet og klær som tåler
    de aktiviteter vi har i barnehagen
  - At barnet har sokker/sklisokker eller tøfler tilgjengelig
Vi hjelper selvsagt til ved behov, men husk at barnehagen
ikke har ansvar for barnas klær og eiendeler

Barnas perm og dokumentasjon
Ta en titt i ditt barns perm fra tid til annen. Ungene er veldig
glade i permene sine. Bilder, tekst og andre arbeider er
verdifull dokumentasjon og gir grunnlag for viktige og
spennende samtaler med barna

Pedagogisk dokumentasjon
Det er nesten alltid pågående prosjekter og aksjoner. Bilder
og pedagogisk dokumentasjon finner dere rundt omkring i
barnehagens inn- og uteområder. Innimellom er det veldig
flott hvis dere tar dere tid til å undersøke hva som skjer om
dagene og samtale med barna om dette.
Følg også med på ukentlige oppdateringer på facebook:
https://www.facebook.com/Skattekista-Barnehage-12718352
0696750/?ref=settings

Informasjon
Den viktigste kommunikasjonen og informasjonsdelingen
foregår når vi snakker sammen ved eks: levering og henting,
planlagte foreldresamtaler eller uformelle og spontane sam-
taler. All annen informasjon som eks: ukesbrev, generell
informasjon og oppdateringer, kommunikasjon, invitasjoner,
beskjeder, faktura foreldrebetaling skjer via e-post. Endring
av e-postadresse skal varsles daglig leder så fort som mulig
på sms eller e-post.
Det er viktig at dere foreldre holder dere oppdaterte på de
skriv som dere mottar fra barnehagen. Felles kunnskap
danner grunnlaget for et godt samarbeid mellom barnas
hjem og barnehagen, til det beste for barna.
Nyttige dokumenter som Årsplan, aktivitetsplan, praktisk
folder rammeplan, o.l. finner dere på vår hjemmeside:
www.skattekista.org

NB! Barnehagen drifter pr. idag under gul beredskap. Praktisk folder er utarb-
eidet i lys av gul beredskap. Endringer knyttet til smittevern kan endre seg alt
ut ifra hvilken beredskap barnehagen må forholde seg til.
Rød beredskap = strengere regler. Grønn beredskap = normaldrift
Dere varsles om endringer.
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