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Organisering av barnehagen 

Tornes barnehage er en kommunal barnehage med fire avdelinger. Det er til sammen 56 

plasser i barnehagen. Avdelingene er organisert etter aldersinndelte grupper. 

Åpningstid: 07.00 – 16.40, alle virkedager unntatt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.  

Kontaktinformasjon:  

Tornes barnehage 

Ausevegen11, 6443 Tornes  

 

Avdelingene våre: 

• Avdeling Bamse (1-2 år) Tlf. 94 16 31 85 

• Avdeling Sommerfugl (2-3 år) Tlf. 91 63 67 36 

• Avdeling Marihøna (4-6 år) Tlf. 94 16 34 80 

 

Telefon enhetsleder Siv Anita Kolstad: 94 16 10 63  

E- post: siv.anita.kolstad@hustadvika.kommune.no  

Hjemmeside: www.hustadvika.kommune.no 

Link til kommunens vedtekter for de kommunale barnehagene er på kommunens hjemmeside, 

og kan leses på følgende link: 

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/barnehage/vedtekter-kommunale-barnehager/ 

 

 

 

http://www.hustadvika.kommune.no/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/barnehage/vedtekter-kommunale-barnehager/
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Kort informasjon om Tornes barnehage 

Barnehagen ligger øverst i et byggefelt, med akkurat passe avstand til det meste. Vi har et 

flott og variert uteområde i barnehagen, og vi har unike og spennende turmuligheter med skog 

og tursti rett utenfor døren. Det er også kort veg til ballbinge, gapahuk, sjø og skole for å 

nevne noe. 

Hos oss legger vi stor vekt på å skape gode, trygge og utviklende hverdager for barna. Derfor 

vil vi være tydelige og nærværende voksne, som gir barna en opplevelse av trygghet gjennom 

omsorgsfulle relasjoner. Barna hos oss skal oppleve seg sett, føle seg betydningsfulle og 

oppleve glede og mestring ved å delta i våre ulike leke- og læringsaktiviteter. Vi har fokus på 

livsmestring i barnehagen, inkluderende barnehagemiljø, språk og kommunikasjon og 

helsefremmende oppvekst. 

Vi i Tornes barnehage ser mangfoldet som vår styrke. Til sammen har vi mye kompetanse og 

erfaring for å bidra til allsidig utvikling gjennom å ivareta barns behov for omsorg og lek, og 

for å fremme læring og danning. 

Her skal alle voksne og barn føle seg velkomne, og være en del av fellesskapet. Vi skal bry 

oss om hverandre. 

 

Bemanning 

Vi har ansatte som jobber både i heltidsstillinger og deltidsstillinger.  

Barnehagen følger grunnbemanningsnormen for barnehager som ble lovfestet av Stortinget i 

2018. Dette vil si at vi følger minimumsnormen for grunnbemanning som innebærer en 

bemanning på minimum én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks 

barn når barna er over tre år. 

Ansatte er knyttet til en avdeling, men det kan skje at ansatte er på en annen avdeling enn den 

de er knyttet til for eksempel ved sykdom blant personale og behov for en omfordeling ut fra 

en vurdering av gruppers og barnehagens helhetlige behov.  

Barnehagen bruker vikar ved behov. Da får dere beskjed om dette via dagen i dag, eller i 

månedsbrev. 
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Litt informasjon om hver avdeling: 

Avdeling Bamse 

På Bamsene er det rom for inntil 12 barn 

mellom 1 – 2 år. I løpet av året blir det 12 

barn på denne avdelingen. 

De ansatte på Bamsene er: 

 Silje -pedagogisk leder 

 Yvonne -barnehagelærer på disp. 

 Charlotte -barne- og 

ungdomsarbeider 

 Merete -barne- og ungdomsarbeider 

 Tone -assistent 

 Mathilde -lærling 

Avdeling Sommerfugl 

På Sommerfuglene er det rom for inntil 17 

barn. Ved oppstart vil det være 11 barn på 

denne avdelingen. 

De ansatte på Sommerfuglene er: 

 Trude -pedagogisk leder 

 Birgit -barne- og ungdomsarbeider 

 Inger -assistent 

 

Avdeling Marihøne 

På storbarnsiden er det rom for inntil 30 barn mellom 4-6 år. Storbarn har de senere år vært 

organisert i to avdelinger. Dette året blir det èn avdeling hvor det ved oppstart vil være 21 

barn. 

De ansatte på Marihøna er: 

 Ida -pedagogisk leder 

 Hege -pedagogisk leder 

 Eli -barnehagelærer på disp./ barne- og ungdomsarbeider 

 Caroline -barne- og ungdomsarbeider 

 Knut -assistent 
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Pedagogisk plattform - Vår visjon, grunnsyn og kjerneverdier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk 
plattform  

En pedagogisk plattform 

kan sees på som et 

verdidokument, den sier 

noe om grunnleggende 

verdier og syn på læring.  

Grunnleggende verdier:  

Anerkjennelse preger 

holdninger og væremåte hos 

personalet 

Kommunikasjonen i 

barnehagen er preget av 

oppriktighet og tillit  

Barndommen er en livsfase 

med egenverdi. 

 Barn sees som fullverdige og 

viktige mennesker i kraft av 

hva de er her og nå og hva de 

kan bli i fremtida 

Syn på læring: 

Leken er en grunnleggende livs- og 

læringsform den er frivillig lystbetont og 

indre motivert  

Barnet lærer gjennom å være en aktiv 

medskaper 

Utvikling og læring skjer gjennom 

samspill og samvær med andre barn og 

voksne.  

Barn får kunnskap gjennom varierte 

sanseopplevelser og ved å bruke 

kroppen sin. 

Barnehagen s arbeid og innhold bygger 

på enkeltbarnets ståsted, erfaringer og 

kunnskaper 

Barn skal få oppleve 

å bli møtt der de er. 

Barnet skal få 

oppleve 

medvirkning  

Barnet skal få 

oppleve å bidra til 

et fellesskap  

Danning: er mer enn 

utvikling, læring, omsorg og 

sosialisering. Samtidig 

rommer danning alt dette. 

Danning er det du sitter igjen 

med etter at du har glemt det 

du har lært  

Barnet skal oppleve 

mestring og læring 

gjennom lek, varierte 

opplevelser og   

inntrykk  

Visjon: 

 

God bagasje på livets 

reise 

Barnet skal oppleve 

et godt læringsmiljø  
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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. 
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Barnehagens årsrute 

Barnehageruten 2022/ 2023 

August 15. og 16 august – stengt 

     Planleggingsdager 

September  

Oktober 10.oktober – stengt 

     Planleggingsdag 

November  

Desember 24.desember - stengt 

26. desember - stengt 

31.desember - stengt 

Januar 2.januar 

     Planleggingsdag 

Februar  

Mars  

April 5.april stengt   

     Onsdag før påske 

6. – 10. april stengt 

     Påske 

Mai 1.mai – stengt 

     Arbeidernes dag/ offentlig   

høytidsdag 

17.mai stengt 

     Grunnlovsdag 

18.mai stengt 

     Kr. himmelfartsdag 

19.mai stengt 

     Planleggingsdag 

29.mai – stengt 

     2.pinsedag 

Juni  

Juli  
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Ferieavvikling 

Barna skal ha minimum fire uker ferie i løpet av et barnehageår, minimum tre av disse ukene 

skal avvikles som sammenhengende ferie. Dette er i henhold til kommunens vedtekter for de 

kommunale barnehagene. 

 

 

MyKid 
Barnehagen bruker MyKid som digital kommunikasjonsplattform med foreldre. 

Denne portalen er kun for foreldre og andre som foreldre inviterer inn til å følge med på sitt 

barn.  

 

Her kan dere foreldre/ foresatte holde dere oppdatert gjennom informasjon barnehagen legger 

ut som blant annet månedsbrev, informasjon om dagen, og ulike beskjeder. Her kan dere også 

se bilder som barnehagen legger ut med deres barn, og det kan sendes meldinger via MyKid 

til mobil. 

Barnehagen bruker MyKid til fremmøteregistrering, ferie og fravær, sovetider, telling av barn, 

oversikt over tillatelser og beskjeder knyttet til det enkelte barn. 

 

Dere foreldre kan sende meldinger og beskjeder til barnehagen, samt registrere ferie og fri for 

barnet deres, eller fravær hvis barnet deres er syk. 

 

For å registrere dere på MyKid kan du laste ned appen MyKid, og deretter taste inn ditt 

telefonnummer, og trykk på «send passord».  

Skriv inn mottatt passord, og trykk «logg inn». 

Det er mulig å endre passord som dere mottar. 

  

Når dere kommer inn i MyKid er det viktig å sjekke kontaktkortet og alle opplysninger som 

ligger der. Rett opp hvis noe er feil og legg til annen informasjon om det trengs.  

Bekreft relasjonen til barnet, velg rolle, skriv inn din e-postadresse og les gjennom 

brukervilkår. Dere må akseptere brukervilkår og huke av for at du er klar over policy knyttet 

til bilder for å komme inn i løsningen. 

 

Bare spør om det er noe dere lurer på! 
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Levering og 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. Vi kan også avtale at vi 

sender en melding om hvordan det har gått etter levering. 

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. 16.40, så dere må være på plass for å hente barnet innen den tid. 

Personalets arbeidsdag er over kl. 16.40. 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; derfor ber vi dere 

om å si fra når dere har hentet deres barn. 

 

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. Fra kl. 9.30 har vi ofte tilrettelagte aktiviteter og samlingsstund, 

og i denne tiden ønsker vi ro og minst mulig forstyrrelser.  

Om vi går på tur vil gruppen gjerne være klar til å gå kl. 9.30.  

Dersom dere kommer senere til barnehagen ønsker vi beskjed om dette. Dersom barnet er syk 

eller skal ha fri fra barnehagen ønsker vi gjerne beskjed innen klokka 9.00. Dette pga. 

planlegging av aktiviteter resten av dagen. 
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Sikkerhet på tur/ parkeringsplass 

❖ Husk sikkerheten til barna (og dere selv) – alle barn skal sikres i godkjent utstyr på 

bilturer. 

❖ Grinda til barnehagen skal ALLTID lukkes.  

❖ 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.  

❖ Barna skal bruke porten inn og ut av barnehagen, og ikke klatre over gjerde. Dette for 

sikkerhet på parkeringsplassen, samt for at andre barn ikke skal få lyst til å prøve å 

gjøre det samme. 

❖ Utenfor barnehagen skal biler parkeres ved rygging slik at risikoen for ulykker 

reduseres. Dette betyr: Alle rygger bilen på plass på oppmerkede plasser.  

❖ Motoren skal alltid være av ved bringing og henting. Ta med deg nøkkelen ut av bilen. 

 

Klær/ utstyr i barnehagen 

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. 

Dette må barnet ha med i barnehagen:  

❖ Utesko (om vinteren vanntette vintersko)  

❖ Støvler (med plass til ullsokker)  

❖ Minst to fulle skift (body, truse, sokker, strømpebukse, genser og bukse)  

❖ Helt regntøy  

❖ Tykk vinterdress (helst vanntett/vannavstøtende og noe som puster)  

❖ Ulltøy/ fleece (heldress, og fleece-/ ulloverdel) 

❖ Tynn parkdress (tidlig vår)  

❖ Tynn sommerjakke  

❖ Litt tykkere jakke (høst/vår)  

❖ Drikkeflaske 

❖ Bleier for dem som har behov for det.  

❖ Solkrem og kuldesalve ved behov. 
 

For å bidra til å lage en god dag for barna deres i barnehagen, trenger vi hjelp fra dere i 

forhold til barnas uteklær og skifteklær i barnehagen. 

Derfor kommer det her en oversikt over hva som er dere foreldres ansvar i forhold til dette. 

❖ Merk barnas klær og utstyr med navn. 

❖ Klær/ utstyr som er i barnehagen, skal kunne brukes i barnehagen. Klær/ utstyr som 

ikke skal brukes i barnehagen er det best at dere har hjemme. 

❖ Veldig våte dresser/ regnklær tas med hjem for tørk, i barnehagen tørker de dårlig da 

de henger så tett og innetemperaturen senkes etter stengetid. 

❖ Sjekk også om støvler og sko er tørre, ta med hjem til tørk dersom det trengs. 
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❖ Dresser og regnklær tas med hjem til vask når de er skitne, sandete el.l.  

❖ Votter som er veldig våte og skitne trenger en vask, de blir fuktig og sure dagen etter. 

❖ Ta med hjem klær som ligger i pose, disse er våte og skitne. NB!: Ta alltid med nye 

klær tilbake. 

❖ I hyllene i yttergarderoben må det være lue, votter og ullklær/ fleeceklær.  

              Rydd i klærne hver dag, er det for mye klær der finner ikke barnet det de leter 

              Etter. 

❖ I innergarderoben trenger vi at dere passer på at barnet har det de trenger av 

skifteklær til enhver tid, to av hver kan være greit. Barn vokser fort, pass på at klærne 

ikke er for små. 

❖ Sjekk tørkeskapene om det ligger klær o.l. som hører til ditt barn. Legg det på barnets 

plass, dersom det er tørt og rent. Ta med hjem dersom det fortsatt er vått. 

❖ På storbarn og sommerfuglene må hyllene i innergarderoben tømmes hver fredag. 

❖ Sko/ støvler barnet trenger i barnehagen om 

Sommeren: Kun ett par joggesko og støvler. 

                        Vinteren: Kun ett par vintersko og ett par cherrox eller lignende. 

Det blir så fullt i garderobene dersom alle skal ha flere par stående. 

❖ Dersom barnet har på seg låneklær ved henting, er det viktig at dere leverer dette til 

barnehagen igjen etter at det er vasket. 

 

Spør gjerne personalet hvis du er usikker på noe. 

 

Retningslinje for når barn er syk 

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, send sms eller registrer i MyKid dersom barnet er sykt eller skal ha fri fra barnehagen.  

 

Feber: Barn med feber har det best hjemme. Som feber regnes morgentemperatur over 37,5 C 

og kveldstemperatur på over 38 C.  

Diare / oppkast: Har barnet omgangssyke skal det være hjemme. Barnet kan komme tilbake 

til barnehagen 2 døgn (48 - timersregelen) 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).  

Forkjølelse og influensalignende symptomer: Forkjølelse- og influensalignende symptomer 

kan være feber med frysninger, muskelverk, luftveissymptom og lett snue. Barnet kan komme 
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tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensaepidemi kan det være 

aktuelt å holde barnet hjemme lengre.  

Vannkopper: Når vannblemmene har tørket inn kan barnet vende tilbake til barnehagen.  

Hodelus: Til kur mot lus er påbegynt.  

Barnemark: Dagen etter at behandling er startet. 

Brennkopper: Til sårene er under kontroll.  

Ta kontakt med lege eller barnehagen om dere er usikre i forhold til regler/anbefalinger rundt 

sykdom.  

Barnehagen følger Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer, dersom det ikke er annen 

tilrådning fra lege, kommunale beslutninger el.l. Dette gjelder også retningslinjer for 

smittevern. 

 

Måltid i barnehagen 

Vi følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 

Barnehagen tilbyr frokost hver dag mellom kl. 8.00 og 8.30. Da serverer vi brød og pålegg. 

Til 11- måltidet tilbys det smøremåltid tre dager i uken, og kornmåltid to ganger per uke. 

Til 14 – måltidet spiser barna fra medbrakt matboks. Og det serveres frukt.  

Barna får melk eller vann til måltidene i barnehagen. 

Vi tilbereder varmmåltid når anledningen byr seg, og når det planlegges for dette. Vi forsøker 

da å planlegge slik at dette blir en pedagogisk aktivitet som barna er involvert i. 

Når barna har bursdag feires de med fruktfat, sang og bursdagskrone. 

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. Til jul baker vi kakemenn og pepperkaker  

Når det er sol og sommer får barna is eller smoothie for avkjøling og hygge noen av dagene 
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Barnehagen i utvikling  

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, 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. 

Andre møter for personalet er: 

Morgenmøte:              Hver morgen kl. 09.00, varer 10- 15 min for å samordne dagen.     

Avdelingsmøter: Hver uke, varighet 1 time                                                   

Ledermøte:  Hver uke, varighet 1 time                                           

Personalmøte:             En gang per måned, etter arbeidstid                                                              

HMS- møte:  To ganger per halvår, ellers ved behov                             

Medarbeidersamtale:  En gang per år 

 

Barnehagene er en pedagogisk institusjon, og drives i henhold til barnehageloven, 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt andre aktuelle nasjonale og 

kommunale retningslinjer. 

Kompetanseplan for barnehagesektoren i Hustadvika kommune 

Med utgangspunkt i Barnehageloven §2 har Hustadvika kommune laget en kompetanseplan 

hvor formålet er å skape en plan for alle barnehagene i kommunen. Den skal være et felles 

verktøy som blant annet sikrer kravene og samfunnsmandatet til barnehagene, og den skal 

være et grunnlag for å utvikle barnehagene sine rutiner og metoder.  

Planen gjelder for perioden 2020 – 2025 og legger felles føringer for at barnehagene i denne 

perioden skal jobbe med følgende områder: 

 Trygghetssirkelen/ COS- P 

 Sosial kompetanse 

 Livsmestring og psykisk helse 

 Inkluderende barnehagemiljø 

 Vold i nære relasjoner 

 Helse og ernæring 

 Språk 

 

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (ReKomp) 

Hustadvika kommune er en del av Kunnskapsnett Romsdal. Her er det i samarbeid med 

Høgskolen i Volda organisert en regional ordning som skal bidra til at barnehager utvikler sin 

pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.  

Barnehagene jobber med utvikling i barnehagen knyttet til aksjonslæring. Dette arbeidet 

foregår i den enkelte barnehage, og i utviklingsarbeid sammen med andre barnehager og 

Høgskolen i Volda.  
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Det foregående barnehageåret har vi jobbet med tema knyttet til psykososialt barnehagemiljø/ 

livsmestring. Dette tema skal vi jobbe med ut 2022. Fra januar 2023 skal vi begynne med 

tema knyttet til kunst, kultur og kreativitet. Arbeidet med disse to temaene ønsker vi skal ses i 

sammenheng. 

Arbeid for de ansatte med disse temaene gjøres i praksis, i avdelingsmøter, i ledermøter, 

personalmøter, samt på planleggingsdager. 

 

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 i løpet av 

barnehageåret: høst og 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. 
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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. 

 

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 
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Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 

Alle som jobber i barnehagen, både fast ansatte og vikarer, har taushetsplikt om informasjon 

de får kjennskap til i tjenesten.  

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra 

barneverntjenesten. Dersom vilkår i barnehagelovens § 22 er gjeldende, plikter barnehagen å 

melde fra til barneverntjenesten. 

Alle nye ansatte må også vise frem politiattest på at de ikke har vært siktet/dømt for seksuelle 

overgrep mot barn, eller andre strafferettslige tilfeller/ merknader som må vurderes for om det 

er aktuelt for å kunne jobbe i barnehage. 

 

HMS-arbeid 

HMS står for Helse, miljø og sikkerhet. Alle enheter i Hustadvika kommune jobber 

systematisk med HMS- arbeid.  

Barnehagen har, i likhet med andre enheter i Hustadvika kommune, en HMS-gruppe som 

består av verneombud, tillitsvalgte og styrer. I møtene som er i denne gruppen skal alt som 

har med HMS-arbeid og arbeidsmiljø for store og små tas opp.  

 

Om dere har innspill, stiller spørsmål ved noe eller synes det er noe som er bra setter vi pris 

på tilbakemeldinger! Vi ønsker å være i utvikling i samarbeid med dere foreldre       

Sammen skaper vi gode og trygge dager for barna i barnehagen! 


