Serviceerklæring for barnehagene i Flatanger
Kommune

Overordnet mål for barnehagene:

Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal bistå
hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og skape et godt grunnlag for
barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Vedtatt av Flatanger kommunestyre 28.4.2010

Hvem kan få tjenesten?
Barn under skolepliktig alder.
Hva omfatter tjenesten?
Pedagogisk tilbud både ute og inne.
Tilgjengelighet:
Åpningstidene finnes på kommunens hjemmeside;
www.flatanger.kommune.no
Barnehagens ansvar:
• Søknad om barnehageplass behandles i tråd med gjeldende
opptakskriterier.
• Personalet har taushetsplikt om forhold rundt enkeltbarn og familier.
• Barnet møter et kompetent personale.
• Barnehagen inviterer til 2 foreldresamtaler pr.år.
• Det gjennomføres 1-2 foreldremøter pr.år.
• Bekymringer rundt enkeltbarn tas raskt opp med foresatte.
• Du blir orientert om aktuelle saker gjennom ulike informasjonsskriv,
oppslag i garderobene og gjennom kontakt med personalet.
• Vi viser barnet og foreldrene respekt og tar deres henvendelser på alvor.
• Barnet kan påvirke egen barnehagedag.
• Barnet kan oppleve mestring og får respekt for det å ikke mestre.
• Barnehagen skal legge til rette for god kommunikasjon med heimen.

Ditt ansvar:
• Gjør deg kjent med årsplan, vedtekter og rutiner i barnehagen.
• Hold deg informert gjennom planer og informasjonsskriv du får fra
barnehagen.
• Ta direktekontakt med personalet for å gi utrykk for ris og ros.
• Sørg for at barnet ditt har med seg nødvendige klær og annet utstyr til å
gjennomføre planlagte
aktiviteter og følg rutiner som merking av alle klær og sko
• Gi barnehagen beskjed om forhold som har betydning for barnets trivsel.
• Gi beskjed om barnet blir forsinket, eller ikke kommer.
• Delta på arrangement, møter og foreldresamtaler som barnehagen eller
foreldreutvalget legger til rette for.
• Ta ansvar for eget barn på arrangement som foregår utenom
åpningstiden.
Hvordan søke?
Bruk elektronisk søknadsskjema som du finner på
www.flatanger.kommune.no

Kontaktinfo
VANGAN:
Kontortelefon:74 28 81 25
E-post: vangan.barnehage@flatanger.kommune.no
REGNBUEN:
74 28 88 50
E-post: ingebjørg.lindseth@flatanger.kommune.no
SOLBAKKEN:
74 28 95 41
E-post: utvorda.oppvekstsenter@flatanger.kommune.no

