Informasjon til nye barn og foreldre
Oppstart i barnehagen:
Det er viktig at dere som foreldre / foresatte tar dere god tid til å være i barnehagen sammen
med barnet den første tiden. Når det gjelder de yngste barna ser vi at det er meget positivt
med 14 dagers tilvenning og vil da anbefale dette på det sterkeste. En god og trygg oppstart
legger grunnlaget for et godt og forutsigbart liv i barnehagen.
Ingen barn er like, så oppstart og tilvenning må tilpasses det enkelte barn og familie. Hele
forløpet på oppstarten avtales og planlegges sammen med personalet i forkant av oppstarten.
Bruk de første dagene til å fortelle alt som er viktig om ditt barn til barnehagen. Det er
foreldre/foresatte som er eksperter på sitt barn. Vi vil vite så mye som mulig om barnet fra
mors mage til oppstart i barnehagen.

Dagsrytme:
07.15

Barnehagen åpner

08.00 – 08.30

Frokost

08.30 - 10.00

Frilek eller tilrettelagt aktivitet

10.00 – 11.00

Tema

11.00 – 11.30

Lunsj/ medbrakt matpakke

11.30 – 14.00

Hviletid, utetid/frilek

14.00 – 14.30

Varmmat /frukt

14.30 – 16.30

Frilek

16.30

Barnehagen stenges

Kjernetid
Barna må være i barnehagen klokken 10.00, da vi har kjernetid mellom klokken 10.00 og
15.00. Henting og levering i denne tiden, av forskjellige årsaker, avtales med personalet.
Dette pga. at vi kan være utenfor barnehagens områder. Dersom barna kommer etter klokken
10.00, og barnehagen er på tur, må barnet bringes, av foreldre/foresatte, til turdestinasjon med
hensyn til resten av barnegruppen. Noen dager må barna møte klokken 09.00 pga. planlagte
turer eller arrangementer.

Utstyrsliste
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Matpakke og drikkeflaske (som barnet klarer selv å åpne)
Vogn og utstyr til soving (vogn kan stå i barnehagen)
Smokke/ kosedyr (skal ligge i sekken eller i skapet)
Bleier (kun tapebleier eller både tapebleier og trusebleier, opp til dere)
Kremer (ansikt, hud, sol, kulde o.l.)
Skiftetøy (etter alder og behov, gjerne flere av hvert plagg)
Gode uteklær/allværsklær (gjerne todelt sett da vi tar av noe på varme dager)
o Vinter:
Ullgenser/ bukse
Ull undertøy
Ullsokker
Lue (tynnlue til evt. soving)
Votter (tykke votter og fingervotter til spising)
Hals
Vinterdress og varme sko
Regnklær (disse kan henge i barnehagen, men tas med for rengjøring og tørking)
Støvler/GoreTex-sko
God tursekk/ Barnehagesekk (skal inneholde ett sett skiftetøy i en pose)

Planleggingsdager
-

Torsdag og fredag i høstferie (oktober)

-

Lille Julaften (23. desember)

-

Fredag etter Kristi Himmelfartsdag (mai)

-

Begge familiebarnehagene har også fredag i vinterferien (februar)

