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VELKOMMEN TIL FUGLELIA BARNEHAGE

Innledningsvis vil vi i Fuglelia barnehage takke dere foreldre for den tillit dere viser oss ved å overlate 
barna deres til oss. 
Vi voksne i barnehagen vil gjøre vårt beste i samarbeid med dere for å gi barna et godt pedagogisk tilbud.
Fuglelia barnehage eies og drives av Balsfjord kommune.
Barnehagen ligger nært opp til et fnt skogsområde og i gangavstand til fjæra. Beliggenheta medfører at vi 
får brukt naturen mye gjennom hele året. Vi ser at barna trives i naturen og de får bruke sider av seg selv 
som de ikke får nyttiggjøre på samme måte innenfor barnehagens gjerder.
For de minste barna er omsorg knyttet til dagliglivet en viktig del av arbeidet og trivselen. Det pedagogiske 
arbeidet blir i starten mye knyttet til de daglige rutiner. Etter hvert som barna blir trygge i barnehagen vil 
nærområdene bli mer brukt.
Personalet er opptatte av barnas beste, å se barnas behov. 
Årsplanen skal være et arbeidsdokument for personalet, samt gi foreldre og andre interesserte innsikt i og 
informasjon om prioriteringer, målsettinger og metoder i arbeidet.

Målgruppa for planen er:
 Foreldrene.
 Personalet
 Balsfjord kommune.
 Samarbeidsutvalget.
 Andre samarbeidspartnere og interesserte.

Personalet 2015/16:
Enhetsleder: Trine Guttormsen
Pedagogisk leder: 

 Cathrin J. Soini
 Hanne W. Olsen

Assistenter:
 Ellen Biribakken
 May Britt Nilsen
 Wanja Lieng
 Liss Mari Sørensen

Renholder: 
 Buallee Singhad

Vikarer: Floor Selseng, Mikael Østenstad, Sara Olsen, May Helen Lunde Charlotte Trulsen, Soroya Angell,
Marita Stenvoll. Noen fere vikarer må dere regne med og trefe på gjennom året.

Vi håper på positivt samarbeid og ser frem til et nytt arbeidsår

Barna i Fuglelia 2014/15:
 2010: 1 jente og 3 gutter.
 2011: 4 jente og 3 gutter.
 2012: 2 jenter og 1 gutt.
 2013: 2jenter og 2 gutter.
 2014: 2 jenter og 3 gutter.
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HISTORIKK
August 2008 ble Fuglelia en egen enhet med 28 plasser og 5,6 årsverk og renholder.
Barnehagen er bygget i 1988 og har en beliggenhet som innbyr til utelek og friluftsliv. 
Barnehagen er for tiden delt i to: Lillesiden (0- 3 år) og Storsiden (3-5år år).
Vårhalvåret 2016 stenger Fuglelia barnehage og slåes sammen med Storsteinnes barnehage og fytter inn i 
nye lokaler på Moan.

BALSFJORD BARNEHAGEN – EN FELLES VISJON.
Barnehagen har ett tett samarbeid med øvrige barnehager i kommunen, vi kaller det Balsfjordbarnehagen. 
Våren 2013 ble det utarbeidet er felles visjon for våre barnehager.

Balsfjordbarnehagen - Med rom for alle og blikk for den enkelte

Våre verdier
• Hver enkelt er unik, mangfold gjør oss rik
Målsetninger
• Utvikling for alle
• Alle møtes med anerkjennelse og respekt
• Å skape glede og mestring gjennom lek
• Kompetente og tilstedeværende voksne

Barnehagens pedagogiske grunnsyn:
Med pedagogisk grunnsyn mener vi det felles synet personalet har på barns læring og utvikling.

Hvert enkelt barn skal få opplevelser og erfaringer som gir utvikling av kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger.

Kompetente og tilstedeværende voksne skal se den gode adferden til barna slik at glede og mestring blir en 
daglig opplevelse til alle.
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Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng.

RAMMEPLAN:
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og
læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et
velferdstilbud for småbarnsforeldre. (Rammeplan s.7)

For å sikre variasjon i innholdet er rammeplan inndelt i syv fagområder.

Rammeplanen sier at:
 Barnehagens innhold skal være preget av kontinuitet og progresjon. 
 De yngste skal få konkrete erfaringer som bygger opp fysiske og språklige 

ferdigheter og sosialt samspill. 
 De eldste barna skal videreutvikle dette og arbeide med mer varierte 

uttrykksformer.

DE 7 FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert.
Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med 
hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en 
spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. Disse fagområdene evalueres hver måned slik at vi sikrer 
at vi har vært innom alle.
De 7 fagområdene:

 Kommunikasjon, språk og tekst.
 Kropp, bevegelse og helse.
 Kunst, kultur og kreativitet.
 Natur, miljø og teknikk.
 Etikk, religion og flosof.
 Nærmiljø og samfunn.
 Antall, rom og form.

At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et 
godt samspill mellom barna.
(Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2011; s 39)
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BARNEHAGELOVEN:

Barnehagens formål og innhold:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling. 
 (Lov om barnehager § 1 formål)

Barnehageloven og rammeplanen for barnehagen legger stramme føringer for hvilket tilbud barnehagen skal 
gi barna. 
Nedenfor vil dere kunne lese om hvordan Fuglelia barnehage legger opp hverdagen slik at den skal være i 
samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 BARNS MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets 
alder og modenhet.
(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)
Sitat rammeplanen.

Dette er et tema som fortløpende vil bli diskutert på møter gjennom året.
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OMSORG: Skape tllitsforhold mellom barn, 
foreldre og ansate. Barna skal utvikle et godt 

selvbilde og føle seg trygge. Barna skal læres eg 
vise omsorg for hverandre. Personalet skal være 
tlgjengelig og tlstede. Barnas primærbehov skal 

dekkes på en god måte.-

LEK: Skape et miljø som er tlretelagt for lek 
som kan foregå på barnas premisser. Leken er 
en arena der barn kan bearbeide opplevelser. 
Personalet skal støte, oppmuntre og inspirere 

tl lek. Samt gi de ideer,impulser , inspirasjon og 
opplevelser som inspirerer tl lek.

LÆRING: Ivareta barnas naturlige trang tl 
undring og nysgjerrighet.. Skape td og rom for 

barns intresse, samt legge tlrete for 
voksenstyrte aktviteter. Ta barna på alvor, lyte 

tl de og ta de med på medvirkning tl egen 
hverdag.

DANNING: utvikle evner tl og refektere over 
egne handlinger og væremåter i samspill med 

omgivelser og andre mennesker.

OMSORG, LEK, LÆRING OG 
DANNING.



I Fuglelia barnehage har barn medvirkning ved at personalet:
- gir barna innfytelse på områder i barnehagen som angår dem
- lar barna uttrykke egne meninger og intensjoner
- tar følelsesmessige reaksjoner og uttrykk på alvor
- 1-2 åringene opplever at de får respons på egne meninger og uttrykk. Personalet tolker barnas lyder og 
mimikk, og barnet opplever at egne innspill og ytringer får konsekvenser selv om barnet ennå ikke kan 
snakke.

 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE.
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge tl rete  or barns overgang  ra barnehage tl
 ørste klasse og eventuell skole ritdsordning. Dete skal skje i nært samarbeid med barnets
hjem. Planer  or barns overgang  ra barnehage tl skole må ned elles i barnehagens årsplan.
Sitat rammeplanen.

I Balsfjord kommune har vi en kommunal plan for overgang barnehage skole. 

 KOMMUNAL PLAN FOR BEGREPSUNDERVISNING
Balsfjord kommune har en egen plan for BU.
Hovedmål for planen 

 Å være et verktøy for systematisk arbeid med BU med siktemål om å bidra til utvikling av 
språklige læreforutsetninger hos kommunens barn 

 Å bidra til å forebygge lærevansker som skyldes språklig svikt 
 Å bidra til økt mestring av grunnleggende ferdigheter hos barn 
 Å bidra til økt samarbeid mellom barnehage og skole, og styrke kontinuiteten i arbeidet med 

språkutvikling i overgangen barnehage/skole 
 Å bidra til å forebygge og redusere ulikheter i forhold til språkutvikling, læringsutbytte og sosial 

utvikling hos barn i Balsfjord kommune

 VURDERING.
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og 
læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende.
Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innfytelse på vurderingsprosessen.
Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.
Sitat rammeplanen.

I Fuglelia barnehage blir mange områder fortløpende vurdert i personalgruppa hver måned. All vurdering 
har som målsetting å gjøre barnehagen til en god plass å være for alle barn, der lek, læring, utvikling og 
vennskap har gode vekstforhold.
Barnehagens rutiner, satsningsområder, temaer, foreldresamarbeid, barnas trivsel og aktivitet, 
personalsamarbeid m.m. er gjenstand for vurderinger.
Vurdering og evaluering gjøres ved at personalet bruker

 Observasjoner
 Foreldresamtaler
 Barnesamtaler
 Brukerundersøkelser ca anna hvert år.
 Temaarbeid og aktiviteter.
 Tilrettelegging.
 Avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager, foreldremøter ol.
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Foreldrene oppfordres til å komme med innspill og vurderinger av barnehagens innhold og aktiviteter 
gjennom samtaler, møter, SU ol.
Barna blir involvert i vurderingsarbeidet ved at personalet og foreldrene tolker de minste og lytter til de som
er verbal.

 DOKUMENTASJON
Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling.
Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og refekterende praksis.
Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refeksjon over barnehagens verdigrunnlag og
oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling.
Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn 
opplever, lærer og gjør i barnehagen. 
Sitat rammeplanen.

I Fuglelia barnehage foregår dokumentasjon av barnehagens innhold ved
  Evalueringsskjema for de ansatte
  Månedsinformasjon.
  Bilder samt dagsevalueringer.
  Avdelingenes vegger, gulv og tak er preget av periodenes aktiviteter.
  Uteområdene kan preges av aktiviteter.
  Referater fra ulike møter med ulike samarbeidspartnere. 
  Daglige samtaler med foreldrene.

 SPRÅK
Førskolealderen er den viktigste perioden for utvikling av språket. Jfr. rammeplanen. Å stimulere barns 
bruk av språk blir derfor viktig. I hverdagssituasjoner slik som måltider, av og påkledning, lese i bøker, 
gjennom rim og regler og i de planlagte voksenstyrte aktivitetene blir barnas språk og begrepsutvikling 
stimulert. Etter hvert blir lek med jevnaldrende og eldre barn viktig. I leken inngår barna avtaler om 
rammene for lek. Det er derfor viktig at barnet lærer seg til å utrykke verbalt egne ønsker og behov samt 
lytte og forstå hva andre barn ønsker.
På samme måte blir det viktig for barnet at deres fortellerglede blir stimulert. En viktig forutsetning for et 
godt språkmiljø er at de voksne er bevisste på sin egen bruk av språk og hvordan de kommuniserer med 
barna. Det blir viktig at de voksne snakker med barna, mer enn at de snakker til dem.

 
 SOSIAL UTVIKLING

Små barn lærer sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. Sosiale ferdigheter utvikles 
ikke av seg selv, men må tilegnes gjennom målrettet læring og egen erfaring gjennom deltakelse. For de 
minste barna er mye av denne læringa knyttet til stell og omsorg. Også for de litt større barna skjer læring 
gjennom praktisk hjelp, støtte, trøst, oppmuntring og beskyttelse. I barnehagen må alle barn oppleve 
hverdager som er preget av at de både gir og mottar anerkjennelse fra hverandre.
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 ALLSIDIG FYSISK UTFOLDELSE
I løpet av førskolealderen tilegner barna seg grunnleggende fysisk/motoriske ferdigheter.
Etter hvert som kroppen vokser, må barna få øve opp beherskelsen av armer og ben, balansen og samordning
av bevegelsene. Lek ute gjennom hele året og aktivt bruk av naturen blir viktige metoder for tilegnelse. Barn
lærer gjennom de erfaringer de gjør med egen kropp.
Finmotorikk og øye – hånd bevegelser øves gjennom bruk av pensler, blyanter, ulike verktøy for eksempel 
hammer, ulike spill og bord aktiviteter.
Vi gjør oppmerksom på at barna må ha med uteklær hver dag, også de dagene vi har ulike fester i 
barnehagen.

HVERDAGSAKTIVITETER

Mye læring foregår i de uformelle aktivitetene så vel som i de formelle aktivitetene.
Av og til frigjør vi oss fra alt faste i barnehagen og da tar vi ting på sparket.
Å ta vare på hvert enkelt barns behov er en annen viktig oppgave for oss. Derfor er foreldrekontakten av 
stor betydning og vi ønsker en gjensidig og åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Derfor er det kort 
formulert her hva vi forventer av dere som foreldre og av oss selv i de ulike aktivitetene.

ANKOMST:
 Å få barn og foreldre til og føle seg velkommen.
 Vi møter dere i garderoben så fremst det er mulig. Her formidles og tas i mot beskjeder.

Fra dere foreldre forventer vi:
 Dere henger opp barnets navnelapp på oppmøtetavla.
 Følge barnet helt inn i barnehagen og si hade til barnet slik at barnet vet at dere er dratt.

MÅLTIDENE:
 Å oppleve måltidene som en rolig stund der vi kan samtale om ting i fellesskap.
 Å lære gode matvaner og bordskikk.
 Alle har en fast plass.
 Hygiene før måltid(håndvask). Trene på og dekke bord, smøre maten selv og be om å få tilsendt ved 

bordet.
 God tid til å spise maten samt bordskikker.
 Lunsj(ca. kl. 11.30), frukt(ca. kl 09.30) og grønnsaker(ca. kl. 14.00) serveres i barnehagen.

Fra dere foreldre forventer vi:
 Dere tar med matboks til evt frokost og klokka 14 måltid. At matboksen inneholde sunn og 

næringsrik mat som gir barna energi.
 De som skal spise frokost i barnehagen må komme i god tid før kl. 09.00.
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SAMLINGSSTUND:
 Å skape ei stund der vi øker følelsen av tilhørighet samt utvikle: språk, sangglede, konsentrasjon, 

vente på tur, samarbeid, omsorg for hverandre og trygghet.
 I blant fungerer samlingsstund som allmøte. Da er det viktig at alle barna er med. Det kan være 

informasjon om hva vi skal gjøre i løpet av dagen, eller det kan være innhold om tema ol.


Fra dere foreldre forventer vi
 At dere kommer i barnehagen i god tid før samlingsstund starter.

TOALETT/AV/PÅKLEDNING:
 Å få gode rutiner på dobesøk før vi går ut. Behovet varierer fra barn til barn, og det er noe barna 

selv kan være med på og vurdere.
 Å oppmuntre barna til selvstendighet ved at de gradvis lærer å kle av/på seg selv med passende 

klær etter vær. 
 Vi setter ergonomi høyt, og der inngår det at barna skal bli selvstendig med påkledning under 

veiledning og hjelp fra de voksne.

Fra dere foreldre forventer vi:
 at dere har klær etter vær i barnehagen og at det er nok skifteklær, samt at dere har klær som 

barnet passer. 
 At dere har klær barnet selv klarer å kle av/på. (ifh til knapper, glidelåser, belter ol.)
 at dere ser gjennom hyllene daglig, rydder og har klær som er aktuell lett tilgjengelig i barnas hyller.
 At dere tar med hvite poser hjem for vask og at dere tar med dresser, regnklær hjem for vask hver 

fredag.

STELL/LEGGETID:
 Skal være en stund preget av tid og ro for hvert enkelt barn med mulighet for kos og samspill 

mellom voksne og barn.
 Tilrettelegge for rolige omgivelser og ta oss tid til og prate med barnet samt gi respons på signaler 

fra dem.

Fra dere foreldre forventer vi:
 Ha med nødvendige rekvisitter for soving som for eksempel smokk, bamse ol.
 Ha med bleier og skifte klær.
 Ha med en sovepose som er hensiktsmessig god i forhold til vær og at den kan åpnes helt slik at 

barnet kan legges rett oppi posen og lukkes.

HENTING:
 Barna hentes til ulike tider og gruppa reduseres utover ettermiddagen. Personalet reduseres også så 

det legges ikke opp til planlagte aktiviteter på ettermiddagen.

Fra dere foreldre forventes:
 Rydde antall leker som barnet er gammel FØR dere går hjem.
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 Vær sikker på at personalet har registrert at barnet er hentet.
 Hentes barnet av andre gi beskjed.
 Ta ned navnelappen når barnet drar.
 Ved henting er ansvaret for barnet gått over til foreldrene/stedfortrederne når foreldrene er kommet

inn i barnehagen, dersom ikke de som henter UTRYKKELIG ber om at personalet ser etter/må ha 
ansvaret lengre.

 Barnehagen stenger kl. 16.15.  Foreldre og barn må derfor ha forlatt barnehagen senest kl.16.15.

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER 2015/16.

 Barns medvirkning
 Sosial kompetanse
 Begrepsundervisning(BU)/språk.

 Barns medvirkning:
Mål: Vi i Fuglelia barnehage vil at barna skal ha innfytelse på hva barnehagens daglige 
pedagogiske drift. Barnas synspunkter skal vektlegges i samsvar med dets alder og modenhet.

Metode:
Barnesamtaler der de kan påvirke områder i barnehagen som angår dem.
Ta barna på alvor når de uttrykker seg, verbalt eller andre uttrykk.

 Sosial kompetanse:
Mål: Fokus på hvordan vi skal være mot hverandre, hvordan man tar kontakt med andre, 
inkludere alle i lek.

Metode:
Likeverd.
Likhet/ulikhet.
Kulturelt mangfold.
Pedgogisk opplegg som Nelly og Hamsa.
Samlinger med utgangspunkt i situasjoner som barna kjenner seg igjen i.
Bruke en del temakort.

 Begrepsundervisning (BU)/språk:
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, peker på at tidlig og god språkstimulering er en 
viktig del av barnehagens innhold. Dette har Balsfjord kommune tatt på alvor. Kommunen har 
utarbeidet en egen begrepsutviklings plan ”BU” som barnehagen følger.
Mål:
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- Å være et verktøy for systematisk arbeid med BU med siktemål om å bidra til utvikling av 
språklige læreforutsetninger hos kommunens barn. 

- Å bidra til; å forebygge lærevansker som skyldes språklig svikt, økt mestring av grunnleggende 
ferdigheter hos barn, økt samarbeid mellom barnehage og skole, og styrke kontinuiteten i arbeidet 
med språkutvikling i overgangen barnehage/skole, forebygge og redusere ulikheter i forhold til 
språkutvikling, læringsutbytte og sosial utvikling hos barn i Balsfjord kommune

- Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø hvor de voksne er språklige forbilder ved lytting, 
respons, bruk av kroppsspråk, talespråk og tekst.

Metode:
Bevissthet rundt hvordan en prater med barna og støtte dem i det daglige
Aktiv bruk av begrepsundervisning både i det daglige og i organisert form.
Bevist bruk av benevnelser på tingene rundt oss
Støtte barn som har ulike former for språkvansker.
Aktiv bruk av rim, regler, bøker og sang.
Fremme tillit mellom barn og mellom barn og voksne slik at barn føler glede, mestring og trygghet 
ved å kommunisere.
Snakkepakken, språkkisten, BU plan- med utgangspunkt i lokalversjon.
Snakkepakken og språkkisten er et pedagogisk verktøy der innholdet kan brukes til å skape 
motivasjon og lystbetont bruk av språket. Fokus på eventyr.
Dagtavle.

GENERELL INFORMASJON:

 BURSDAGSFEIRING
Bursdagskort henges opp på fremmøtetavla og barnet får det med hjem ved dagens slutt.
Barnet i fokus denne dagen, samt at de får velge varmmåltid.
Når barnet skal feire bursdagen hjemme og vil invitere barn fra barnehagen vil vi at dere inviterer disse 
barna utenom barnehagetiden.  Vi vil ikke at bursdags invitasjoner går gjennom barnehagen.
Det samme gjelder julegaver, vi ønsker ikke at julegavene skal leveres gjennom barnehage.

 ÅPNINGSTIDER
Fuglelia barnehage er åpen fra kl. 7.15 – 16.15.
Har dere behov for annen åpningstid ta kontakt med leder.
Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. 
Onsdag i påskeuka stenger barnehagen kl.12.00.
Barnehagen er i utgangspunktet 4 uker ferie stengt på sommeren. Oftest i hele juli, men det vil være 
behovsundersøkelse i forkant.
Det vil også være behovsundersøkelse for jul og påskeuka. 

 PLANLEGGINGSDAGER OG KURSDAGER FOR BARNEHAGENE
Barnehagene har 5 dager som er avsatt til planlegging, og felles kursdag.
Barnehagene har anledning til å stenge disse dagene.
Planleggingsdager 2015/16:
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- 17 og 18 august 2015.
- 19 oktober 2015.
- 29 april 2016. 
- 5 og siste planleggingsdag vil vi holde åpen til evt kurs ol som dukker opp i løpet av året.

Barnehagen har kjernetid fra kl. 09.00 – 14.00.
Kjernetid er den tiden i barnehagen der et foregår tilrettelagt pedagogisk aktivitet.

* DAGSRYTMEN
07.15. Barnehagen åpner. Selvvalgte aktiviteter. Frokost for de som ønsker det medbrakt. De som skal spise
frokost i barnehagen må være ferdig til kl. 09.00
Dersom det er tur dag starter vi med påkledning kl.09.15
09.00-11.00 Samlingsstund samt frukt, planlagte aktiviteter. Evt utelek.
11.30 Måltid, inne eller ute.
12.00- 14.00 Utelek (ved fnt vær lenger utetid)
Rydding av uteleker før vi går inn
14.15 Frukt /grønnsaker og måltid i matbokser for de som ønsker.
15.45 Rydding av lekerom, de barna som er igjen leker
på avdelinga, eller deltar sammen med de voksne i spill/lesestund.
16.15 Barnehagen stenger.
Dette er utgangspunktet for vår plan over dagen.

Personalet er tilsatt i barnehagen og har ansvaret for hele barnegruppa. De vil derfor arbeide der det er 
behov.
I tillegg kan det være ekstra personale i form av spesialpedagog tilknyttet enkeltbarn, støtteassistenter, 
studenter, elever, praksisplasser, lærlinger, utdanningsvikarer og lignende.

FORELDREMEDVIRKNING:

 POSTHYLLENE
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Alle har hver sin posthylle i garderoben der det blir lagt informasjon og lignende. Månedsplaner, 
møteinnkallinger, referater og annen informasjon blir sendt på epost.

 FORELDESAMARBEID
Det er barnehagelovens utgangspunkt at det er foreldrene som har hovedansvaret for barnets omsorg og 
oppdragelse. Barnehagen skal derfor drives i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.
Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til 
barnet.
Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon utveksles og der en kan drøfte spørsmål knyttet 
til barnets trivsel og utvikling og barnehagens pedagogiske virksomhet. Samarbeidet skal også gi mulighet 
til å bygge en nødvendig, gjensidig forståelse for de dilemmaer som kan oppstå når hensynet til et enkelt 
barn må ses i forhold til barnegruppen.

En viktig ting for oss i arbeidet med å drive en god barnehage
er tilbakemeldinger, både positive og negative, fra foreldrene.
Vi er også glad for tips og ideer til aktiviteter, tema vi kan jobbe med og ellers
andre forslag til hva barnehagehverdagen kan inneholde. 
Vi setter gjerne pris på å bruke dere foreldre som ressurspersoner. Som for eksempel bedriftsbesøk, ta med 
dyr, komme på besøk på gården ol.
Hver måned får foreldre/foresatte månedsplan på epost. Derfor viktig at dere oppgir epost adresse til 
pedagogisk leder i barnehagen, og gir oss beskjed om endringer i epostadressene. Viktig er det også at de som 
ikke har epost gir oss beskjed om å få planen i papir.

 FORELDRESAMTALER
Barnehagen vil innkalle til minst to foreldersamtaler i året. Vi ser gjerne at foreldrene ber om samtale når 
det er noe de ønsker å drøfte.
Foreldersamtale er en individuell samtale angående det enkelte barn.

 FORELDREMØTER
Foreldremøte er et felles møte for alle foreldrene i barnehagen. Barnehagen har minst ett felles foreldremøte 
om høsten og et om våren.

 SAMARBEIDSUTVALG (SU).
Disse skal ivareta foreldrenes rett til formell innfytelse på barnehagens arbeidsmetoder og innhold. 
Samarbeidsutvalget består av to foreldre, en personalansatt og enhetsleder som er sekretær.
Foreldre representanter sitter 2 år og det velges 1 ny hver høst.

 BRUKERUNDERSØKELSER
Som et ledd i vurderingsarbeidet vil ca annahvert bli avholdt brukerundersøkelse der foreldrene får vurdere i
hvor stor grad de synes vi oppnår målsettingene og anledning til å komme med innspill som kan brukes i det 
videre arbeidet.

INFORMASJON TIL FORELDRENE.

 BRINGING OG HENTING
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Ved sykdom eller annet fravær ber vi dere si i fra til barnehagen. Dette pga at det i perioder kan være 
sykdom i personalgruppa og problemer med å få leid inn vikarer. Viser det seg at mange barn også har fri 
eller er syk kan det hende vi ikke trenger leie inn vikarer. Dette er også i samspill med barnehagens budsjett. 
Bruker vi mindre penger på vikarer kan vi bruk de “sparte” pengene andre steder i drifta der det er behov.

Dere kan enkelt sende en SMS på tlf 918 42     378   i forhold til fravær.

Når dere går inn i barnehagen med barnet så ikke la bilen stå på tomgang. Tenkt miljø og sikkerhet!
Og det er ikke tilgang til å kjøre opp til porten.
Når dere drar og barnet sykler så ikke la barnet sykle ned bakken, trill sykkelen ned da det kjøres mye og 
fort forbi bakken opp til barnehagen.

 KLÆR
Barna må være kledd slik at de kan være ute i allslags vær.
Har ikke barnet med “klær etter været” for den aktuelle dagen kontakter vi dere via SMS slik at dere får 
muligheten til å komme med det som trengs, men vi sender ut barnet med det de har av klær.
De må ha klesskifte liggende i barnehagen i tilfelle de blir våte. Sjekk skifteklærne av og til for å se om de er
blitt for små, om det er nok klær, eller om de mangler strikk og lignende. 
Vi har problemer med å holde rede på tøy som ikke er merket da mange har like votter, skotøy, jumpere, etc. 
Når tøye er merket med navn til et søskenbarn eller god nabo, er det ikke til mye hjelp for personalet.

 LEKER
Barnehagen tar ikke ansvar for medbrakte leker dersom de går i stykker eller blir borte.
Barnehagen har «ha med dag» tirsdag. Da kan barnet ha med en leke ol.

 SYKDOM
Hvis barna er syke eller av annen grunn ikke kan være ute må de holdes hjemme. Barnehagen vil ha beskjed 
hvis barna pga. sykdom eller av andre grunner er borte fra barnehagen. Gjerne via SMS.
Vi kan ikke ta i mot barn som ikke kan være ute i løpet av dagen.

 RYDDING
Oppfordre barnet deres til og rydde før dere går hjem for dagen.
En god regel er å rydde like mange leker som barnet er år 

 FORSIKRING
Dette er kun et utdrag av forsikringene, for fullstendig oversikt vennligst kontakt kommunens ansvarlige.
Balsfjord kommune har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring på alle barn i kommunale skoler og 
barnehager, og som gjelder:
- innenfor skolens/barnehagens område under ordinær åpningstid
- under deltagelse i aktiviteter under skolens/barnehagens ledelse
- på direkte vei til/fra skole/barnehage
Barnehagen har ikke brilleforsikring. Tøy og utstyr som oppbevares i barnehagen dekkes ikke av kommunens
forsikring.

 SAMARBEID MED ANDRE INNSATANSER
Barnehagen arbeider ved behov med PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste),
barnevernet, fysioterapitjenesten, helsestasjonen, tannhelsetjenesten og Storsteinnes skole.
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 STUDENTER I PRAKSIS
Barnehagen bruker å ha elever fra grunnskolen og videregående skole i praksis.
Arbeidspraksis elever er også vanlig.
Vi tar også i mot elever fra voksen opplæringen i språkpraksis.

Div lenker:
 Barnehageloven –

 http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html 
 Rammeplan - http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/rammeplanen.pdf
 Vedtekter – 

http://www.balsfjordkommune.no

http://www.fhi.no/når må barnet være hjemme fra barnehagen.
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