
Informasjonshefte for Svanviken barnehage 
 

 
 
 

 
 

 
Velkommen til nye barn, foreldre og foresatte! 

 

 
Bilde tatt fra Svanviken mot Nord- og Sørtussen. 

 
 
 



ORGANISERING AV BARNEHAGEN 
 
Svanviken barnehage består av 4 avdelinger med en grunnbemanning på 3 voksne pr. 
avdeling. Det er til sammen 77 barnehageplasser, men antall barn varierer da barn under 3 
år teller for 2 plasser.  
 
Avdelingene er: 
Rødstua som er en småbarnsavdeling for barn 0 – 2 år.  
Gulstua, Grønnstua og Blåstua er avdelinger for barn fra 2 – 6 år.  
 
Åpningstid: 07.00 – 16.30, alle virkedager unntatt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. 
 
Kontaktinformasjon: 
Svanviken barnehage 
Svanvikvegen 40, 6490 Eide 
Telefon enhetsleder Rita Tangen: 712 96 434 / 47401486 
Mail: rita.tangen@hustadvika.kommune.no 

 
Avdeling Rødstua: 91918095               
Avdeling Gulstua. 90829414  
Avdeling Grønnstua:  91918090  
Avdeling Blåstua: 99363966  
      
 
        
Hjemmeside: www.hustadvika.kommune.no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hustadvika.kommune.no/


Svanviken – historisk grunn. 
Stedet Svanviken ligger i bukta nede ved fjorden, mellom Holmsundet og Sørset. Historien 
om Svanviken gård startet på slutten av 1800-tallet. Det var stor fattigdom i Norge og 
mennesker emigrerte, svært mange til Amerika, for å finne arbeid. Hans Rasmus Astrup var 
opptatt av denne problemstillingen og ville finne prosjekter for å sysselsette innbyggerne og 
begrense utvandringen av landet. Derfor kom han til Eide hvor det var mye udyrka myrjord 
som han så potensiale i. Han sysselsatte opp til 300 personer i arbeidet med å dyrke myrjord 
og oppbyggingen av Svanviken gård. Det arbeidet han satte i gang har hatt en stor betydning 
for samfunnet i Eide.  
 
Arbeidet ble stoppet da Hans Rasmus Astrup plutselig døde i 1898 og kona hans, Augusta 
Astrup, testamenterte gården til «foreningen til Motarbeidelse af Omsorgsvæsenet» som 
det het den gangen, i dag Kirkens sosialtjeneste. Som et ledd i det arbeidet ble barnehagen 
startet opp i 1910 og den er fortsatt i drift. Kommunen tok over barnehagen i 1989 og kjøpte 
eiendommen i 1991. Hans Rasmus Astrup (1831 – 1898) var industrigründer, filantrop, 
politiker og statsråd i Johan Sverdrups regjering. Valgt inn fra Kristiansund. 
 

Tilvenning og trygghet. 
Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som for barna. 
Det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så god som mulig for barnet. 
Trygghet er nøkkelordet og vi ber om at dere setter av god tid til tilvenningen. Barns 
tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling. Men vi som 
jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange. Vi tar utgangspunkt i 
Trygghetssirkelen som dere får innføring i på helsestasjonen.  Å dekke barns følelsesmessige 
behov for kontakt med en voksen som alltid er til stede, er en avgjørende forutsetning for 
læring. 
 

Trygghetssirkelen 
Trygghetssirkelen er en fin illustrasjon av forholdet mellom barn og deres omsorgspersoner. 
Den viser hvordan et trygt barn oppfører seg, og hvordan vi voksne bør være for å gi barnet 
trygghet. Den voksne er den trygge basen, som gir trygghet, støtte og motivasjon, slik at 
barnet utforsker omgivelsene (den øverste delen av sirkelen). Når barnet trenger trøst, 
omsorg og nærhet fungerer den samme voksne som en trygg havn (nederst i sirkelen). Dette 
krever at den voksne er tilgjengelig og lydhør i forhold til barnets ønsker og behov. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Levering / henting. 
Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene/foresatte går fra barnehagen. Når barn 
gråter er dette ofte et uttrykk for at de kommer til å savne dere. Dette varer sjelden lenger 
enn til du har forlatt barnehagen og barnet kommer mest sannsynlig til å ha en fin dag i 
barnehagen. Si alltid fra når du går. Du kan risikere at barnet blir mer usikkert dersom du 
«lurer» deg av gårde når du tror barnet er opptatt med andre ting. 
 
Når du har sagt farvel til barnet, anbefaler vi at du går selv om barnet gråter litt. Hvis barnet 
merker at du er usikker på om du skal gå eller ikke, kan dette gjøre avskjeden verre. Ring 
barnehagen hvis du er usikker over hvordan det går med barnet ditt! 
 
Når dere henter er det ofte at barn ikke vil være med hjem fordi det er vanskelig å avslutte 
leken. Da er det viktig for barnet at det er du som bestemmer når dere skal gå hjem. Når du 
mener det er på tide å gå, ber du barnet avslutte leken og rydde opp etter seg før dere går ut 
i garderoben. Det er bra for barnet at dere er tydelige og bestemte, og at det er forutsigbart 
for barnet hva som skjer når det blir hentet. 
 
Barnehagen stenger kl. 16.30, så dere må være på plass for å hente barnet innen den tid. 
Personalets arbeidsdag er over kl. 16.30. Hvis dere blir forsinket må dere ringe å si fra om 
det så tidlig som mulig. 
 
Når dere har hentet barnet forventer vi at dere selv holder oppsyn med barnet og passer på 
at det ikke løper ut alene. Hvis det er noen andre som henter barnet må dere si fra. 
 
Det er viktig at dere er sikre på at personalet registrerer at barnet er hentet; si tydelig fra 
om at dere går.  
 
 
 

Oppmøtetider:  
Vi ser helst at alle barn har kommet til barnehagen i god tid – gjerne innen 9.00. Dette fordi 
det er lettest å komme inn i god leik når man ikke kommer lenge etter at de andre barna har 
satt i gang med en aktivitet. På formiddagen har vi dessuten ofte samlingsstund og 
tilrettelagte aktiviteter, og i denne tiden ønsker vi ro og minst mulig forstyrrelser. Om vi går 
på tur vil gruppen gjerne være klar til tur rundt samme tidspunkt.  
 
Dersom dere av en eller annen grunn kommer senere til barnehagen ønsker vi beskjed om 
dette, gjerne dagen før om dere vet om det på forhånd. Om barnet er sykt eller blir hjemme 
av andre årsaker ønsker vi også beskjed innen klokka 9.00. Dette pga. planlegging av 
aktiviteter resten av dagen. 
 
 
 
 
 
 
 



Sikkerhet på tur til/fra barnehagen og på parkeringsplassen: 
 
1. Husk sikkerheten til barna (og dere selv) – alle barn skal sikres i godkjent utstyr på 

bilturer! 
2. Når vi i barnehagen trenger å låne bilstoler (ytterst sjelden) er det fint om dere 

foresatte setter fast stolen i den aktuelle bilen, for at dette blir gjort rett.  
3. Grinda til barnehagen skal ALLTID lukkes. 
4. Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten at de er sammen med foresatte. 

Snakk med ditt barn om dette! Dette er foresattes ansvar! Ikke slipp andre enn ditt 
eget barn ut av porten, selv om du ser at foreldrene kommer like bak.  

5. Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging 
reduseres. Dette betyr: 
Alle rygger bilen på plass. 
IKKE parker rett foran grinda! 
Motoren SKAL ALLTID være av ved bringing og henting! Ta med deg nøkkelen – ta 
ansvar! 

 
Klær. 
Vi ønsker praktiske klær som tåler en støyt slik at barnet kan utfolde seg og leke. Klær som 
gir lite bevegelsesfrihet og er vanskelige å leke i gjør at barna blir stående mye stille. På 
vinteren medfører dette at barnet raskt begynner å fryse. 
Klær til utendørs bruk (parkdress, regndress, støvler etc) skal oppbevares i grovgarderoben. 
Skotøy skal tres opp/ned på stativene slik at de tørker. Hvis de er kliss våte må de tas med 
hjem og tørkes og erstattes med tørt skotøy dagen etter. Resten av klærne kan oppbevares i 
hylla og i nett som dere kan henge opp (vi ønsker ikke ryggsekker med sæler. De kan være til 
fare for at barna henger seg fast i sælene). Ta med ekstra skift slik at vi kan skifte på dem 
hvis de blir våte eller uheldige i løpet av dagen. 
Vi sender hjem skitne og våte klær til vask. Vi har ikke muligheter til å vaske eller tørke klær i 
barnehagen. 
 
Dette må barnet ha med i barnehagen: 
Innesko /tøfler (viktig i tilfelle vi må evakuere). 
Utesko (om vinteren vanntette vintersko) 
Støvler (med plass til ullsokker) 
Minst to fulle skift (body, truse, sokker, strømpebukse, genser og bukse) 
Helt regntøy (todelt er best) 
Tykk vinterdress (helst vanntett/vannavstøtende og noe som puster) 
Ulltøy 
Tynn parkdress (tidlig vår) 
Tynn sommerjakke 
Litt tykkere jakke (høst/vår) 
Bleier for dem som har behov for det. 
Solkrem og kuldesalve ved behov. 



Spør gjerne personalet hvis du er usikker på noe. Husk å holde oversikt over klærne slik at vi 
har det vi trenger nå barnet trenger det.  Må sjekkes daglig. Det er foreldrenes ansvar å 
rydde i barnas hyller i garderoben. Det er også foreldrenes ansvar å sørge for at barna til 
enhver tid har nok skiftetøy liggende i barnehagen, og nok tøy til at de kan være med på 
barnehagens daglige aktiviteter. Ser derfor over hyllene jevnlig.  
 
Hel dress: Bør være vanntett/vannavstøtende og puste godt. Dressen bør være litt romslig 
for å kunne gi god bevegelighet, og plass til tykkere klær under.   
 
Regntøy: Todelt regntøy med høy bukse er det beste. Da kan en også bruke bare 
gummibukse hvis det er vått ute, men ikke regn.  Regnklær bør og være romslige.  
  
Votter og luer: Barn bør ha votter som ikke hindrer dem i å holde i leker, og som ikke suger 
til seg vann. Ha heller skift hvis vottene lett blir våte. Små barn tar gjerne vottene av seg, så 
det kan være lurt med klips som gjør at de henger fast på dressen.  
Luen må passe til årstiden, og det er lurt å ha en ekstra tørr lue liggende. Lue og hals i ett 
anbefales. Skjerf må unngås, da de kan henge seg fast og skape kvelningsfare. 
 
Sokker / undertøy: Ha gjerne med ullundertøy og sokker i skiftetøyet til høsten og vinteren. 
Ull under huden isolerer mot kulde både i tørr og våt tilstand, og holder kroppen jevnt varm.  
 
Sko / støvler: Gummistøvler er helt nødvendig i barnehagen. Pass på at de er så store at det 
er plass til ullsokker i dem, men ikke så store at barnet snubler. Støvler med for anbefales 
særlig på høsten og vinteren. Disse må også være så store at man får ullsokker i dem. Om 
vinteren anbefaler vi vanntette vintersko. I barnehagen øver vi mye på å bli selvstendige og 
la barna prøve selv, derfor er det praktisk med borrelås i stedet for knyting for de som ikke 
kan knyte selv. 
 
Merking av tøy: Det er nesten ikke til å unngå at noe kommer bort når det er så mange barn 
samlet på et sted. Derfor er det viktig at barnets klær, sko, smokk og matboks er godt merket 
med navn. Det er lettere for både dere og for personalet å finne igjen det som kommer på 
avveie. 
 
 

 
 
 
 



Retningslinjer når barn er syke. 
Når barn er syke, kan de ikke være i barnehagen. Barn som er syke har rett til å få være 
hjemme og få ekstra stell og omsorg. Som mor eller far er du ekspert på ditt eget barn og 
kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmebane. I barnehagen må barnet forholde seg til 
mange mennesker, mange inntrykk og varierte aktiviteter både inne og ute. Barnets 
allmenntilstand er avgjørende for om barnet klarer å delta i barnehagens hverdagsliv. 
Dersom vi vurderer at barnet i løpet av dagen ikke er friskt nok, ringer vi foreldrene slik at de 
kan hente barnet. Ring eller send sms dersom barnet er sykt eller 
skal ha fri fra barnehagen. 
 
Feber: Barn med feber har det best hjemme. Vi anbefaler å la 
barnet få en feberfri dag hjemme før det vender tilbake til 
barnehagen. Som feber regnes morgentemperatur over 37,5 C og 
kveldstemperatur på over 38 C. 
 
Diare / oppkast: Har barnet omgangssyke skal det være hjemme 
(48 timers regel). Barnet kan komme tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de er 
symptomfrie (gjelder også diare).  
 
Øyekatarr: Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer 
på øyekatarr skal undersøkes av lege. Øyekatarr er svært smittsomt og dersom øynene 
produserer mye puss, anbefaler vi behandling av dette (skylle med saltvannsoppløsning). 
 
Influensalignende symptomer: Influensalignende symptomer kan være feber med 
frysninger, muskelverk og lett snue. Barnet kan komme tilbake til barnehagen når 
allmenntilstanden tilsier det. Ved influensaepidemi kan det være aktuelt å holde barnet 
hjemme lengre. Dersom man mistenker Korona må man testes for dette og følge 
smittevernregler og karantenetid ift. dette. 
 
Vannkopper: Når vannblemmene har tørket inn kan barnet vende tilbake til barnehagen. 
 
Hodelus: Til kur mot lus er påbegynt. 
 
Brennkopper: Til sårene er under kontroll. 
 
Ta kontakt med lege eller barnehagen om dere er usikre i forhold til regler/anbefalinger 
rundt sykdom.  

 
 

Måltider. 
Vi ønsker at barna skal oppleve hyggelige måltider i barnehagen. Måltidet er en viktig sosial 
arena, hvor mange gode samtaler finner sted og vennskap bygges. Vi har fokus på at den 
maten vi serverer skal være sunn og næringsrik, og veileder gjerne foreldrene om innholdet i 
matboksen. Vi ønsker at dere unngår «barnegotteri» og «fruktstenger»; dette blir også 
veldig dyrt i lengden, og er ikke noe barnet trenger næringsmessig. 
 



Vi serverer grovt brød med variert pålegg / grønnsaker og melk eller vann. Middag serveres 
ved bursdagsfeiring eller en gang i uka. Foreldrene sender med mat til et måltid 
(ettermiddagsmåltidet, som vi kalle fruktmåltidet), eventuelt to dersom barnet skal spise 
frokost her. Barna får frukt i barnehagen hver dag. Hvis dere tar med frukt i tillegg til dette, 
er det viktig at den er kutta i små biter for å unngå kvelning. Nøtter ønsker vi å unngå av 
samme grunn.  
 
Vi forsøker å være restriktive i forhold til bruk av sukker, men med fornuft. Vi ønsker ikke at 
dere tar med kaker, kjeks og desserter til barnehagen f.eks. på bursdagsfeiringer. Det hender 
seg vi lager f.eks. vafler i barnehagen, men disse lager vi av havregryn og grovt mel. 
 
Frokosten medbringes hjemmefra, og vi oppfordrer dere til å tenke at også denne skal være 
mest mulig sunn. For de aller yngste barna kan dere ta med grøtblanding eller middagsglass 
om dere ønsker det. Avtal dette med personalet.  Du kjenner selv ditt barns behov, og 
regelmessige måltider er viktig for alle, men spesielt for et barn i vekst og utvikling! 
 
Iblant går det barn hos oss med hyperallergi mot enkelte matvarer. Da kan det være 
aktuelt å innføre restriksjoner mot disse matvarene både i maten barnehagen serverer og i 
den medbrakte maten.  
 
 

Samarbeid barnehage-hjem. 
Et godt og åpent samarbeid mellom barnehagen og foresatte er viktig for at barna skal få et 
trygt og godt barnehagetilbud. Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal ta 
utgangspunkt i barnets behov og forutsetninger, og vi ønsker at foreldrene er med og 
påvirker innholdet i barnehagen. En forutsetning for godt samarbeid er at foreldrene også 
holder seg orientert om hvordan barnet har det i barnehagen. 
 
Et godt samarbeid ønsker vi å oppnå gjennom: 

• Daglig, personlig kontakt med foreldrene 

• Foreldresamtaler  

• Foreldremøter med informasjon, gjennomgang av planer eller diskusjon rundt ulike 
tema. 

• Sosiale sammenkomster i barnehagen. 

• Diverse skriftlig informasjon, som blant annet månedsskriv.  

• Et godt samarbeid mellom barnehage og foreldreråd. 

• Brukerundersøkelser. 

• Barnehagen kan også bruke pedagogiske dokumentasjoner som middel i 
kommunikasjon, og for å knytte barnehage og hjem mer sammen.  
 

Foreldresamtaler: Gjennomføres minst en gang pr. barnehage år, men er behovsstyrt utover 
dette. Når barnet starter i barnehagen/ny avdeling gjennomføres en oppstartsamtale på 
høsten, og ny samtale på våren. I forkant av oppstart leveres det ut et skriv dere foreldre 
fyller ut med informasjon om barnet. Pedagogisk leder innkaller til samtalene. Under en 
foreldresamtale drøftes bl.a. barnets utvikling og trivsel i barnehagen. Foreldre / foresatte 
kan også selv be om foreldresamtaler når de måtte ønske å drøfte ulike sider som gjelder 
barnet. 



Foreldremøter: personalet i barnehagen avholder foreldremøter 2 ganger høst og en gang 
vinter / vår, eller ved behov. På foreldremøtene kan foreldrene / foresatte komme med 
synspunkter og spørsmål, alt etter tema og form. Betraktninger rundt enkeltbarn bør unngås 
på foreldremøtet, men heller tas opp i foreldresamtaler.  
 
Foreldreråd: Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.  
 
Samarbeidsutvalget: SU består av: 2 foreldrerepresentanter, 2 fra personalet og en fra 
barnehageeier, Hustadvika kommune. Enhetsleder har møte, tale og forslagsrett. 
SU skal se til barnehagen blir drevet innenfor rammen av Barnehageloven, kommunens 
vedtekter og budsjett. Det skal være et samarbeidsorgan mellom foreldre, personalet og 
eier. 
 
 

Utfordringer/Eksterne samarbeidspartnere.  
Det er helt vanlig at barn møter på større eller mindre utfordringer igjennom sin tid i 
barnehagen. Dette kan være alt fra utfordringer med språket, konsentrasjon, sosialt, i lek og 
samspill, motorisk osv. I barnehagen er vår hensikt å hjelpe barna og de foresatte så godt vi 
kan igjennom dette. Et godt samarbeid er ofte det som skal til, for at vi sammen kan gi 
barnet en bedre hverdag og ruste de for fremtiden.  
 
For å gi alle barna det de trenger, samarbeider vi med instanser som gir utfyllende tilbud til 
barn og familier. Veiledning fra andre instanser kan hjelpe oss å gjøre en bedre jobb med 
barna og øke kunnskapen i personalgruppa.  
 
Vi kontakter aldri disse instansene om ditt barn uten at du blir 
informert om det og har gitt ditt samtykke til det først. UNNTAK: I 
følge §22 i barnehageloven er alle ansatte i barnehagen pålagt 
opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt til 
barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn utsettes 
for omsorgssvikt. 
 
Instanser vi har, eller kan ha kontakt med: 

• PPT 

• BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). 

• Barnevernet 

• Helsestasjonen 

• Fysioterapeut 
 

Barnehagen i utvikling. 
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og til sammen 11 personalmøter på kveld. Disse 
dagene/møtene går med til planlegging, evaluering, utviklingsarbeid og kursing av 
personalet. Vi har også annen fast møtestruktur for å følge opp internt virksomhetsarbeid og 
holde fokus på god utvikling.  
 
 
 



Dokumentasjon og vurdering. 
Vi dokumenterer bl.a. ved å: 

 Ta bilder av aktiviteter 
 Vise og ta vare på det barna har laget / tegnet 
 Sende ut årsplan og månedsskriv 
 Skriver referat fra alle møter 
 Skrive ned og fortelle praksisfortellinger 
 Bruke ulike observasjonsmetoder og kartleggingsverktøy 
 Fortelle hva vi har gjort når barnet blir hentet 
 Oppmuntre barna selv til å fortelle hva vi gjør og har gjort i løpet av dagen. 

 
Vi vurderer bl.a. ved å: 

 Bruke dokumentasjonen for å se på hvilket skritt som blir det neste (i et prosjekt 
f.eks.) 

 Reflektere sammen på avdelingsmøter og på personalmøter ift både prosjekter og 
den generelle barnehagedriften (evalueringsskjema fra styrer). 

 Snakke sammen med barna om det vi har jobbet med; lytte til hva de tenker og 
mener; hva har vært gøy og hva har vært mindre gøy. Hva tenker de ift. videre 
prosjektutvikling/ nye prosjekter. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdt å vite 
 
Litt om barnehagens forventninger til deg 
 
Om oppdragelse og opplæring  
Du som foresatt er kjent med at du selv har hovedansvaret for barnets oppdragelse, og at du 
kan forvente at barnehagen hjelper til  
Du tar selv ansvar for barnet ditt når du er til stede i barnehagen.   
Du vurderer barnets oppholdstid i barnehagen med bakgrunn i både barnets og familiens 
behov.  
Om samarbeid og informasjon  
Du medvirker til et godt samarbeid om ditt barns trivsel, utvikling og læring.  
Du informerer personalet om viktige ting og hendelser i barnets liv.  
Du gir konstruktiv tilbakemelding på hvordan du opplever barnehagen. 
Du deltar i foreldresamtaler, på møter og ved arrangementer i barnehagen.  
Du leser informasjon som blir hengt opp på barnehagen og sendt deg på epost og sms. 
Om respekt for andre  
Du omtaler andre barn og deres familier med respekt.  
Du omtaler barnehagen og personalet med respekt.  
Du overholder barnehagens åpningstid 
 
Litt om hva du kan forvente av oss 
 
Om barnets behov  
Vi arbeider for at alle barn skal ha et godt psykososialt og fysisk miljø som fremmer utvikling 
og læring, helse og trivsel.  
Vi legger til rette for at barns medvirkning påvirker livet i barnehagen.  
Vi arbeider for å skape et miljø som gir opplevelse av egenverdi, mestring og utvikling i 
trygge omgivelser.  
Vi vil gjøre det vi kan for å sikre god overgang mellom barnehage og skole.  
Om samarbeid  
Vi medvirker aktivt til et godt samarbeid om barnets trivsel, utvikling og læring.  
Vi gir deg nødvendig informasjon om barnet ditt.  
Vi tar dine innspill og tilbakemeldinger på alvor.  
Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser ved behov. 
Om personalet  
Vi er oppdaterte og kvalifiserte og tar medansvar for det enkelte barns faglige og sosiale 
utvikling.  
Vi viser engasjement, empati og respekt for barn og foresatte.  
Vi er endringsvillige.  
Om kvalitet i tjenesten  
Vi er bevisst på at dialogen mellom deg og oss er en viktig kilde til vår læring og utvikling.  
Vi vil til enhver tid anstrenge oss for å tilby barnehagetjenester av god kvalitet.  
Vi vil gjennom undersøkelser spørre deg som bruker om opplevd kvalitet på tjenesten.  
 
 

 



Taushetsplikt og politiattest. 
Alle som jobber i barnehagen, både fast ansatte og vikarer, har taushetsplikt om informasjon 
de får kjennskap til i tjenesten. Alle nye ansatte må også forvise politiattest på at de ikke har 
vært siktet/dømt for seksuelle overgrep mot barn. 

 
HMS-arbeid. 
HMS står for Helse, miljø og sikkerhet. Dette er vi opptatt av, og har derfor utarbeidet eget 
system for internkontroll, der vi har rutinebeskrivelser for mange hendelser i en egen perm 
på styrers kontor. Hustadvika kommune jobber også med å innføre et kvalitetssystem som 
heter Compilo. Dette er et elektronisk system, der vi etter hvert vil finne alle felles rutiner 
for barnehagene i Hustadvika, samt de rutiner som kun vil gjelde for oss. Det er et mål at vi 
skal ha mest mulig felles og likt i kommunen. Dette er dog et arbeid som krever mye tid og 
samhandling mellom flere, og inntil dette er på plass vil det være vårt eget system som 
fungerer.  
Barnehagen har også, i likhet med alle enheter i Hustadvika, ei HMS-gruppe som består av 

verneombud, tillitsvalgte og styrer. Denne gruppa har vanligvis mellom 6-10 møter pr år, og 

her skal alt som har med HMS-arbeid, arbeidsmiljø for store og små, samt noe ift. 

kvalitetsarbeid opp. Dette ble innført i januar 2020, og vi rakk kun så vidt å komme i gang, 

før Koronaperioden inntok landet. Vi kommer derfor til å ha mer trykk på dette i tiden 

framover. 

 

 

VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DERE! VELKOMMEN TIL OSS       

 

Skjemaene på de neste sidene er til informasjon.  

De to første (norsk og engelsk utgave) skal fylles ut og levers til personalet ved oppstart. Du 

får disse også sendt på epost før oppstart. Ferieskjemaene sendes ut på epost før den 

enkelte ferie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                              Hustadvika Kommune – Barnehagene 
                                         Erklæring om helsetilstand 
Konfidensielt                                                                                     (Gitt av barnets foreldre )  

Barnet 

Navn 

 
Fødselsnummer 

 
Adresse 

 
Tlf. 

 

Foresatte 

Navn: 

 
Adresse: 

 
Navn: 

 
Adresse: 

 

Hvem kan 

kontaktes når 

barnet er i 

barnehage 

Navn: 

 
Adresse: 

 
Tlf. 

Navn: 

 
Adresse: 

 
Tlf. 

 
Eventuelt andre: 

 

Tlf. 

 

Opplysninger 

 om barnet 

 

Spesielle forhold barnehagen bør kjenne til -  f.eks  prematurbarn / annet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykdommer 

Ørebetennelse    Nei    Ja   Ofte  Nedsatt hørsel    Nei    Ja   Har  innsatt dren    

 

Synsvansker: 

 

 

 

Feberkramper    Nei     Ja   Eventuelle tiltak: 

 

 

 

Har barnet:    Astma    Allergi    Eksem  

 

Hva er barnet eventuelt allergisk mot: 

 

 

 

Eventuelt medisinering: 

 

 

Vaksinasjon 
 
Barnet har fulgt ordinært vaksinasjonsprogram: Ja    Nei  

Underskrift 

Av hensyn til ditt eget og andres barn må barnet være friskt når det er i barnehagen. 
Hvis barnet eller søsken har smittsom sykdom, vil jeg/vi sørge for å underrette barnehagen. 

Ved tvil kontakt helsesøster eller lege. 

 

 

_______                                                  ______________________________________________________ 

   Dato                                                                                               Underskrift 



 

 
 

Hustadvika Kommune – Kindergarden 

Declaration of health 
 
confidential                                                                       (Information from the child’s parents)  

Child 

Name 

 

Date of birth / social secutity number. 

 

Address 

 

Telephone 

 

Parents / 

Guardians 

Name: 

 

Address: 

 

Name: 

 

Address: 

 

Who can be 

contacted when 

the child is in the 

kindergarten 

 

Name: 

 

Address: 

 

Telephone 

Name: 

 

Address: 

 

Telephone 

  Others: 

 

Telephone 

 

Information 

about the child 

 

Special aspects the kindergarten should know about - for example premature child / other: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseases 

 

Ear infection:    No    Yes    Often Reduced hearing:  No    Yes     Inserted drainage 

 

Vision problems:  No    Yes    

 

 

 

Febrile cramps:  No    Yes   Actions: 

 

 

 

Does the child have:    Asthma    Allergy    Eczema  

 

What is your child allergic to: 

 

 

 

Any medication: 
 

 

Vaccinations 
 

The child have followed the regular vaccination program:  No    Yes 

Signature 

For reasons of your own and others' children the child must be healthy when it is in the kindergarten. 

If the child or sibling has any contagious disease, I / we make sure to notify the kindergarden. 

If in doubt contact the nurse or doctor. 

 
 

 

_______                                                  ______________________________________________________ 
   Date                                                                                               Signature 



SKJEMA FOR TILLATELSER – SVANVIKEN BARNEHAGE 
 

Barnets navn: 
 

Foresattes navn: 
 

Foresattes navn: 
 

 
Navn på personer som foreldre har gitt tillatelse til, kan hente barnet i barnehagen: 

Fornavn: 
 

Etternavn: 

Fornavn 
 

Etternavn: 

 

Vi gir med dette vår tillatelse til: 
 

 JA NEI 

At barnet mitt/vårt deltar på turer i: 

• Privatbil m/godkjent bilstol 

• Taxi / Maxitaxi/ Buss 
- i 2-3 punktsele (det som er installert i 

buss/taxi) 
eller 

- i 5 punktsele (bilstol) 

  

  

At barnet blir fotografert: 

• til internt bruk i bhg på årsplan og i månedsbrev 
 

• Av fotograf (en gang pr år) og at dere får tilbud 
fra fotografen om å kjøpe bilder 

  

 
 
 

 

Opphold ved/i fjæra eller strandtur i barnehagens regi   

Delta på dagsutflukter i barnehagens regi, f.eks. tur til 
Eide barneskole og andre nærområder. 

  

Pga. nye pesonvernregler må vi ha tillatelse til at 
fødselsdato til barnet er skrevet i månedsbrev og evt. 
henger på vegg i barnehagen i forbindelse med 
bursdagskalender som avdelingene lager. 

  

Barnehagen lager en liste med telefonnummer og 
epost til barnas foresatte, som kan henge oppe i 
garderobene (dersom dette er ønsket). 

  

At foreldres epost-adresse deles med 
foreldrerepresentanter som er valgt inn i SU 

  

  
 

Dato:_____________________  Foresattes signatur:___________________________ 
 

 
 
 
 



FORMULA FOR PERMISSIONS – SVANVIKEN KINDERGARTEN 
 

Childs name: 
 

Parents name: 
 

Parents name: 
 

 
Name on persons that are allowed from parents to fech the child in the kindergarten: 

First name: 
 

Last name: 

First name: 
 

Last name: 

First name: 
 

Last name: 

 

We give our permission for our child to participate in 
these activities:  

YES NO 
 

To attend to excursions with: 

• Private car,  
                         

• Taxi, Bus                     

  

  

To be taken photo of: 

• For internal use in the kindergarten in plans and 
letters to parents 
 

• By a photographer once a year, and you will get the 
opportunity to buy the photos taken of your child.  

  
 

  

Stay by the seaside or excursion to the beach 
 

  

To attend day-excursions that the kindergarten arranges 
f.ex. to Eide school or other places near to the kindergarten 

  

Cause to new personal policy rules we need your 
permission to include the child’s birthday in our 
calendar/year plan and f.ex. in birthday calendars on the 
walls in the kindergarten. 
 

  

The kindergarten creates a list of telephone numbers and 
email to the children's guardians, who can hang up in the 
wardrobes (if desired). 

  

That parents' email address is shared with parent 
representatives selected in SU (Samarbeidsutvalget) 

  

 
 
Date:_____________________  Parents signature:___________________________ 

 

 
 



 

Samtykkeerklæring til informasjonsutveksling 

mellom barnehage og skole i forbindelse med 

overføring 
 

Barnehageloven § 20 omhandler taushetsplikt:  

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i barnehagen har taushetsplikt etter de generelle 

bestemmelsene i forvaltningsloven.  Barnehagens adgang til å videreformidle opplysninger til andre 

instanser og tjenester reguleres av forvaltningsloven §§ 13a, 13b og 13d. Dette innebærer at ansatte i 

barnehagen blant annet kan formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer på grunnlag av 

samtykke.  

Formålet med informasjonsutvekslingen er å gi barnet en best mulig overgang mellom slutt i 
barnehagen og oppstart i skolen. Innad i kommunen har avgivende enhet ansvar for å innhente 
samtykke erklæring og ta kontakt med skolen.  
 
Kommer barnet utenfor kommunen er mottakende enhet ansvarlig for å innhente samtykke og 
kontakte avgivende enhet, om ikke det har vært kontakt på forhånd. 
 
Overføringssamtalen vil være av muntlig karakter,  
og vil inneholde disse punktene: 
 

• Sosial kompetanse, vennskap, trivsel og samspill 

• Språk 

• Konsentrasjon 

• Spesielle hensyn 

• Leik, interesser 

• Generell modenhet/utvikling 

 

 
Opplysningene vil, om nedtegnet, bli bevart på skolen. Dette skjema oppbevares i 
kommunens arkivsystem (Elements) i barnets mappe. 
 

 
 
Jeg / Vi synes det er greit at barnehagen gir litt informasjon om  
 
_______________________videre til ______________________barneskole 

                         barnets navn  
                                                                              

før skolestart. 
                     
 
 

_________________________________     ____________________________________ 

                                      sted og dato                                                                                        foresattes underskrift 

 
 
 



 
 

 

 
Vi ønsker å skaffe oss en oversikt over når barna tar ferie for å kunne kartlegge hvor mange 
barn vi til enhver tid er i sommermånedene. Grunnen er at dette er perioden der også 
personalet avvikler sin ferie, og alle ansatte har krav på å få vite om sin ferietid minst 2 
måneder før de skal avvikle den. 
 
Frist for å svare på dette skjemaet er derfor satt til 15.04. 
  
Alle barnehagebarn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av hvert barnehageår. 3 av disse ukene 
skal være sammenhengende sommerferie. 
Barnet kan utenom dette ha så mye ferie dere måtte ønske, men da med betalt plass. 
Uansett når på året man tar ut barnets ferie, vil regningen utebli for juli-måned. 
 
Med hilsen  
Rita Tangen 
Styrer/virksomhetsleder 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SVARFRIST: 15. APRIL 
Sett kryss ved de ukene barnet tar sommerferie, og lever skjemaet på avdelingen eller skriv 

svaret på mail til rita.tangen@hustadvika.kommune.no 
 

Barnets navn:___________________________ 
 

 
 

Underskrift foresatte 

Uke 23  Skriv evt. inn andre ukenummer her, men 
husk at alle 4 uker skal være tatt før nytt 
bhg.år starter! Dersom du tar ferie etter 
15.08. vil dette telle som ferie tilhørende 
neste bhg.år. 

Uke 24  

Uke 25  

Uke 26  

Uke 27    

Uke 28    

Uke 29    

Uke 30    

Uke 31    

Uke 32    

mailto:rita.tangen@hustadvika.kommune.no


     
 
 
 
 
Som dere sikkert kan forstå er romjula en tid da også barnehagepersonalet ønsker å ta ut 
ferie eller avspasering. For å gi dem mulighet til dette er vi avhengig av at dere svarer på om 
barnet kommer til barnehagen eller ikke.  
 
Barnehagen er stengt: julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag, og andre 

romjulsdager som faller på helg      . 
 
Vi ber om at du/dere leverer svarslippen innen 05. desember. 
 
 
Hilsen  
Rita Tangen 
Styrer/virksomhetsleder 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
____________________ kommer til SVANVIKEN barnehage følgende dager:  
 
 
 □ Lillejulaften, 23.12.  
 
□ Romjulsdager: Skriv inn de dager barnet kommer: 
 
 
 
 
 
 
            
                                                     _____________________________________ 
                                                       underskrift av foresatte 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Påsken er en tid da mange av de ansatte ønsker litt fri for å være mer sammen med familie 
og venner. Vi vet også av erfaring at mange barn tar fri disse dagene. Derfor ønsker vi å 
undersøke hvem som kommer til å benytte barnehagene i påskeuken.  
 
Vi ber om at slippen nedenfor returneres snarest og senest 2 uker før påska starter, slik at vi 
får tid til å planlegge antall personal ut fra samlet gruppe. 
 
Hilsen virksomhetslederne i Hustadvikas kommunale barnehager 
 
 

 
 
______________________________ 
  (barnets navn) 

 
kommer til Svanviken barnehage følgende dager: 
 
□ mandag ___________ 
 
□ tirsdag ____________ 
 
 
 

 
                                                
      ________________________________ 
       (underskrift foresatte) 
 
 

 


