PRAKTISK INFORMASJON TIL
FORESATTE MED BARN SOM
BEGYNNER I BARNEHAGE
[Undertittel]

Velkommen til barnehage!

Plass i barnehage:
Når et barn får tildelt barnehageplass gjelder tilbudet helt til
skolestart, eller til foresatte sier opp plassen.

Oppstarten:
Dere får et eget brev med dato og hvilken avdeling barnet skal
begynne på. Når barnet starter i barnehagen, skal en av de
foresatte være med de første dagene. Dere blir enige med
pedagogisk leder hvor lang tid barnet trenger dere i barnehagen.
Noen arbeidsgivere gir foresatte fri med lønn disse dagene. Dette
må dere selv spørre om på arbeidsplassen.
La barna få ha med et kosedyr, smokk eller andre ting de liker å
kose med. Barnehagen vil svært gjerne vite hva dere foresatte
syns er viktig for barnet.
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Levering og henting i barnehagen:
Gi beskjed til en av personalet når dere kommer med barnet og
når dere henter. Ta dere tid til en prat med personalet og spør når
dere lurer på noe. Det er viktig at dere gir beskjed når andre enn
dere foreldre skal hente barnet i barnehagen.

Fravær/ fri fra barnehagen:
Barnehagen skal ha beskjed når barnet ikke kommer på grunn av
sykdom, fridag eller ferie.

Ferie:
Alle barn skal ha ferie i løpet av sommeren

Syke barn:
skal være hjemme. Dersom barnet blir sykt i barnehagen blir
foresatte kontaktet. Ellers vises det til retningslinjer på

www.fhi.no
Klær og utstyr:
Barn og voksne er ute en stund hver dag og trenger klær som
passer til all slags vær. Hvert barn får sin egen hylle i garderoben
der de kan ha sine egne klær. Her holder foresatte orden selv.
Foresatte må sørge for klesskift etter årstidene.
Se egen liste over praktisk skiftetøy og utstyr.
Innesko:

Det anbefales at barna bruker innesko eller sandaler inne i
barnehagen. Alle klær og skotøy skal merkes med navn
(gjelder også regntøy, støvler, votter, undertøy og sokker).
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Måltider:
Maten i barnehagen skal være sunn og næringsrik og inneholde
lite sukker. Det anbefales å unngå saft og søtt bakverk i barnas
matpakker på vanlige dager.
Det er viktig å informere barnehagen dersom det er spesielle
hensyn i forhold til mat og drikke.

Fødselsdagsfeiring/Bursdagsfeiring:
Det er tradisjon at personalet i barnehagen markerer barnas
fødselsdag. Hvordan dette gjøres varierer fra barnehage til
barnehage.

Muligheter for tolk i barnehagen:
Barnehagen kan bestille tolk gjennom tolketjenesten. Noen
ganger er det viktig med tolk i oppstarten for at ansatte, barn og
foresatte skal være trygge på at de forstår hverandre. Se egen
liste over nyttige ord for barnet å øve på før barnehagestart. Dette
for lettere å forstå barnets behov i begynnelsen.

Planer for arbeidet i barnehagen:
Alle barnehager har sin egen årsplan som foreldrene får utdelt.
Planene forteller om hvordan barna skal få trygghet, omsorg,
opplevelse og læring. Alle barnehager har personal med
utdanning som skal sikre at barna får et godt barnehagetilbud.

Informasjon om barnehagene i Nes:
Alle barnehagene har internett og egne hjemmesider. Informasjon
om alle barnehagene i Nes finner dere på Nes kommunes
hjemmeside:
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
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Praktisk å ha av skiftetøy i barnehagen:
•
•
•
•
•

2 truser, evt. bodyer
2 bukser
2 gensere
2 par sokker
Bleier og evt stellesalve, om det er aktuelt

+ Vinter:

•
•
•
•

2 stillongs/ strømpebukser
1 par ekstra votter
1 par ekstra ullsokker
1 ekstra lue

+ Sommer:

•
•

Shorts/kjole
2 t-skjorter/ kortermet gensere

På hylla vil vi finne dagens utetøy

•
•
•
•
•

Fleece/ ulltøy
Lue
Votter
Ullsokker
Hals/ bøff

På plassen i tillegg:

•
•
•
•

Regntøy
Utedress/ jakke tilpasset årstiden
Skotøy tilpasset årstiden
Vanntette støvler

For de som sover ute:

•
•
•
•
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Egen vogn (gjelder ikke alle bhg)
Tykk pose, evt skinn/teppe vinter
Tynn pose/teppe, sommer
Løse vognseler
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•
•
•
•

Fleecegenser/jakke/sovedress
Tynnlue
Tynne votter
Smokk/ kos eller lignende

Nyttige ord å øve på før barnehagestart:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hei
Ha det
Spise
Sulten
Drikke
Tørst
Vann
Mat
Tisse/ Bæsje/ gå på do/ skifte bleie
Vaske hender
Mamma & pappa
Leke
Leke inne
Sove
Gå ut
Leke ute
Kle på seg
Kle av seg

Nes kommune
Rådhusgata 2, 2150 Årnes
Telefon: 66 10 40 00
E- post: postmottak@nes- ak.kommune.no
www.nes.kommune.no
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