Velkommen
Til
Solneset barnehage

Redigert mars 2012

1

INNHOLDSFORTEGNELSE
Generelt om barnehagen
Oppstart i barnehagen
Bringing og henting
Klær
Planleggingsdager
Foreldrebetaling, mat og
frukt
Bursdagsfeiring
Turpenger
Samarbeid barnehage –
hjem
Fotografering og filming

s. 3
s. 3
s. 4
s. 5
s. 5
s. 5

Diverse

s. 7

2

s. 5
s. 6
s. 6
s. 7

1. Generelt om Solneset barnehage.
Barnehagen starter opp i august 2008. Vi er en basebarnehage med 4
baser fordelt på 2 fløyer. Fra barnehageåret 2012/2013 har vi en base
med barn i alderen 1-4 år, en base med barn i alderen 3-6 år, og to
baser med barn i alderen 1-6 år. Dersom interesse vil vi jobbe for å
fortsette å ha en gruppe barn fra de ulike basene, på en utegruppe.
Dette er barn i alderen 3-6 år. Vi har prøveprosjekt på dette fra
januar '12 - juli ’12. Hver fløy har to baser, det er felles kjøkken, et
stort fellesrom, et temarom, et vannlekerom og et rom for
formingsaktivitet våtrom for alle basene.
Som foreldre kan du/dere bli valgt inn i samarbeidsutvalget. Dette
organet skal være med å sikre samarbeidet mellom barnehagen og
barnas hjem.
Vi har mange små barn som er høyt verdsatt, så derfor er det veldig
viktig at dere stenger portene når dere levere og henter barna.
Parkering foregår på parkeringsplassen nedenfor barnehagen. Der kan
foreldre parkerer på gjesteparkeringsplassene ned mot hovedveien.
2. Oppstart i barnehagen
Barnet starter med en 3 dagers tilvenningsperiode. I enkelte tilfeller
kan det være behov for en lenger periode. Tilvenningen kan enkelte
ganger føles vanskelig for deg som foreldre. Personalet har erfaring
med dette og vil gjøre sitt beste for deg og barnet.
Hvordan tilvenningsdagene skal forløpe er forskjellig fra
barn til barn, så vi ser an hvert enkelt barn.

Som regel følger vi denne ordningen:
Dag 1 Klokkeslett kommer i info. brev fra barnehagen
Oppholdstiden vil være ca 2 timer.
Mor/far er sammen med barnet hele denne tiden.
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Dag 2 kl. ca 09.00 til ca 13.30 eller avtalt tid 1 dag.
Tidspunkt kan også avtales på første tilvenningsdag.
Mor/far er sammen med barnet noen timer, og så
forlater barnet en liten stund. Det er da viktig
å forklare barnet at mor/far bare er borte en liten
stund, og at de kommer snart tilbake.
Dag 3 kl.09.00 til ca. 15.00
Mor/far er sammen med barnet en liten stund, sier så farvel og går fra
barnehagen. Vi ringer dere etter en stund og forteller hvordan det går.

3. Bringing og henting av barnet

Dersom dere kommer senere enn kl. 09.30 eller at barnet er sykt eller
tar fri, må dere gi beskjed til basen. Fravær bør meldes til barnehagen
så fort som mulig. Er det få barn i barnehagen en dag med syke voksne
trenger vi kanskje ikke ta inn vikar, for da kan vi fordele de faste
trygge voksen på de barna som er i barnehagen.

Hvis det er fint vær kan vi bestemme oss for å gå på en spontan tur, og
da drar vi som regel mellom 09.30-10.00. Hvis dere skulle kommer for
sent og resten av basen har dratt på tur, kan dere levere barnet på
nabobasen.
Dersom dere bringer seint er det viktig at dere følger med på
månedsplan så dere ikke går glipp av opplegg/turer dere ønsker barnet
skal delta på.
Foreldrene er ansvarlig for at barna blir hentet innen kl. 16.30. Kl.
16.30 skal personalet kunne låse barnehagen. Blir barnet hentet for
sent må du/dere skrive under på ett for sent hentet skjema. Tredje
gang barnet blir hentet for sent får du/dere ett krav om ekstra
barnehageavgift som for tiden er 250 kr. Dette er for å dekke noen av
utgiftene til overtid.

Hvis barnet skal bli hentet av andre foreldre/foresatte skal vi har
spesiell beskjed om dette.
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Avskjeden om morgenen kan føles tøff for foreldre og barnet. Barnet
vil ikke gi slipp på dere og gråter, noe som kan føre til dårlig
samvittighet for de som forlater barnet. Da er det viktig å være
bestemt og gjøre avskjeden kort. Jo lengre avskjeden dras ut, jo verre
blir det for barnet. Som oftest stilner gråten straks mor/far er ute av
døra. Men det er ikke bestandig at det er den rette løsningen. For å
slippe å gå og uroe seg for barnet er det bare å ringe for å høre om
barnet har funnet seg til rette. Personalet kan også ringe og fortelle
hvordan det går. Personalet skal sørge for trygge barn og foreldre og
vil gjøre det som er nødvendig for å oppnå dette.

4. Klær
Barnet skal være kledd slik at det kan delta i lek ute og inne, opptil 2
ganger om dagen. Været er skiftende, så barna bør alltid ha med seg
klær for ulike forhold. Vi er ute flere timer hver dag, så
støvler og skikkelig regntøy/dress er en selvfølge.

Barnet må ha minst to sett med skifteklær. Alle klær og
sko SKAL merkes. Dere får bestillingskuponger i
barnehagen til klesmerking. Bruk gjerne merkepenn, det
er lettvint.

5. Planleggingsdager
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er
barnehagen stengt. Dagene bruker personalet til kurs og planlegging av
videre arbeidet fremover.

6. Foreldrebetaling, mat og frukt.
Barnehagesatsene fastsettes av kommunestyret, og er for tiden
kr 2330,-. I tillegg kommer kr 250,- i matpenger. Barna har med egen
matpakke til frokost, de andre måltidene (lunsj og frukt) får de i
barnehagen.

7. Bursdagsfeiring
Bursdagene markeres ved at vi henger opp flagg den dagen barnet
feirer bursdagen i barnehagen. Vi skal legge oss på en sunn linje
og serverer barna litt spesiell frukt eller annet sundt
alternativ denne dagen. Barna skal ikke ha noe spiselig med
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hjemmefra til bursdagen. Hver base vil ha egne tradisjoner på hvordan
de feirer bursdagene, men alle serverer spesiell frukt.

8. Turpenger
Det er ikke noe fast innbetaling av turpenger, men vi etterspør ved
behov.

9. Samarbeid barnehage – hjem
Foreldrerådet er foreldrenes interesseorgan og består av alle foreldre
og foresatte. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og
barnehage. Foreldrerådet velger representanter til
samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget består av to
foreldrerepresentanter og to representanter fra personalet.
Fagansvarlig sitter som sekretær i samarbeidsutvalget.
Vi har to foreldremøter i løpet av et barnehageår. Vi har to
foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Det kommer an på barnets
alder. Hvis det er behov/ønske for flere samtaler kan personal og
foreldre be om det.
Barnehagen har en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder for den tiden
barnet oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også for turer
og andre arrangementer utenfor barnehagen, som personalet står
ansvarlig for.
Hvis barna har med en leke i barnehagen, tar ikke personalet ansvar
hvis leken blir borte eller ødelagt. Hvis leken ikke er lagt i barnets hylle
om ettermiddagen er foreldre selv ansvarlig for å lete etter den.
Ved sykdom skal barnet være hjemme til det er friskt nok til å delta i
lek både ute og inne. Dere må informere om smittsomme sykdommer så
raskt som mulig. Ved omgangssyke skal barnet være hjemme i 48 timer
etter siste oppkast /diare. Hvis barnet trenger medisin i barnehagen,
fylles det ut et medisineringsskjema som oppbevares i barnehagen.
Medisiner må ikke ligge i barnets sekk, men gis til personalet.
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10. Fotografering og filming
”Ved en del anledninger er det ønskelig, både for foreldre og ansatte å
fotografere/filme (video) i barnehagen til privat bruk. Videre skjer det
at dagspressa (aviser/tv) ønsker bilder/film fra barnehagen. Bilder kan
også bli publisert på internett. Dersom foreldre ikke ønsker sine barn
med på bilder/filmer, må dere kontakte fagleder for egen avtale.”
(sitat fra Foreldreorienteringa)

11. Diverse
Det vil være mulig å leie barnehagen til bursdagsfeiring og andre
begivenheter, mot et gebyr. Ta kontakt med fagleder.
Vi ønsker at mye av informasjonen til foreldre går via e-post fra
barnehagen, dette for å spare miljøet, men all informasjon blir hengt
opp på oppslagstavlene på basene.

Foreldreorientering for Tromsø kommunes barnehager:
http://www.tromso.kommune.no/index.gan?id=1037&subid=0
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