
Trivselsregeler i åpen barnehage 

Familiens hus 
Trivselsreglene er ment som en oppfordring til alle for at vi sammen kan skape 

et best mulig miljø i åpen barnehage både for nye og gamle brukere. 
 

- Den ansvarlige voksene skal til enhver tid ha oversikt og ta ansvar for sitt/sine barn. 

Samtidig oppfordrer vi den voksene til å være i lek og samspill med barnet/barna. 

 

- De voksne hjelper sine barn i de ulike aktivitetene, passer på at barna har det bra og at 

de følger barnehagens retningslinjer. 

 

- Må man forlate lokalet skal ansatte varsles. Ansvaret for barna må da gis til en av de 

andre voksne. Det er ikke tillatt å etterlate barna alene her. 

 

- De største barna skal ta hensyn til de som er mindre. Alle voksne og barn skal ta 

hensyn til hverandre. Vi hilser på alle som kommer og er inkluderende (se årsplan, 

«Foreldrerollen») 

 

- Vi løper ikke innendørs. 

 

- Den voksene hjelper barnet sitt til å sitte mest mulig rolig mens fellesstund foregår. 

Den voksene deltar i samlingen sammen med barnet sitt. All ”voksenprat” venter til 

etter samlingen.  

 

- Mat, kjeks, drikke og annet nyter vi ved de store bordene. 

 

- Så lenge barna spiser må de sitte ved bordet. Oppfordrer til å sitte ved bordet en liten 

stund etter at vi er ferdige. (Spise-takke for maten- gå i fra).  Dette for å fremme god 

bordskikk. 

 

- Hver og en skal rydde etter seg da måltidet er over: 

1. vaske bord 

2. vaske babystol 

3. feie gulv 

4. sette brukt servise/bestikk i oppvaskmaskin 

5. Evt. sette på oppvaskmaskin 

 

- Alle har et ansvar for å sette på kaffe/te. Kaffe/tekopper settes høyt på bordet eller 

kjøkkenbenken. Vi hjelper hverandre slik at ingen barn brenner seg.. 

 

- Alle har ansvar for barnehagens leker og inventar. Foreldrene er med å rydder sammen 

med barna sine. 

 

- Barnet må være friskt for å være i åpen barnehage. Dette for å unngå smitte. Vi følger 

de samme retningslinjer som andre barnehager. 

 

  
      Mona K. Åsberg 

Fagansvarlig åpen barnehage Familiens hus 


