Praktisk informasjon til nye foreldre
Oppstart i barnehagen og tilvenningstid
Dere vil få et eget brev med informasjon om dato for oppstart og hvilken avdeling/base
barnet skal begynne på. En av foreldrene må være sammen med barnet i barnehagen de
første dagene. Noen arbeidsgivere gir foreldrene fri med lønn disse dagene, snakk med
egen arbeidsgiver om det er mulig for deg/dere. Sammen med ansatte i barnehagen finner
dere ut hvor lang tid barnet trenger at dere er til stede i barnehagen. Det kan være godt og
trygt for barnet å ha med et kosedyr, smokken eller annet som gir trøst.

Planer for arbeidet i barnehagen
Alle barnehager har sin egen årsplan som foreldrene får utdelt. Årsplanen forteller om
hvordan ansatte arbeider for at barna skal få trygghet, omsorg, opplevelser og læring. Alle
barnehager har utdannede pedagoger/barnehagelærere og øvrige ansatte som sørger for et
godt barnehagetilbud.

Lek er en stor del av barnehagehverdagen og viktig for barnas læring, utvikling og sosiale
ferdigheter. Leken er like viktig, enten den er organisert og med veiledning av voksne, eller
den er etter barnas ønsker og initiativ.

Måltider
Det er ulikt mattilbud fra barnehage til barnehage, men maten i barnehagen følger nasjonale
råd og er sunn og næringsrik. Maten barnehagen serverer tilpasses det enkelte barns
dokumenterte allergier/intoleranse og familiens tro (eks. halal, vegetar)
Den maten barna har med seg hjemmefra (matpakke) bør også inneholde næringsrik mat
som grovt brød, frukt og/eller grønsaker.

Klær og utstyr
I barnehagen er alle ute hver dag, og barna trenger klær som passer til all slags vær. Hvert
barn får sin egen hylle i garderoben der de kan ha klærne sine. Foreldrene må sørge for
klær og nok klesskift etter årstiden. Dette er nødvendig klær og utstyr som må være
tilgjengelig i barnehagen året rundt: undertøy, bukse, sokker, genser, tynn overtrekksdress,
regntøy og støvler. Innesko eller sandaler til bruk inne. Dersom barnet bruker bleie, må
foreldrene også sørge for dette. Om vinteren trenger barna vinterdress, varme vintersko,
genser og bukse i ull eller fleecetøy, lue, votter og hals/buff. Alle klær og sko må være
merket med barnets navn.

Plass i barnehagen
Når et barn får tildelt barnehageplass beholdes tilbudet frem til barnet begynner på skolen.

Foreldrebetaling
Det betales for 11 mnd. i året, juli er betalingsfri. Ved lav inntekt kan det søkes om redusert
betaling. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside. Det gis søskenmoderasjon på
30 % for barn nr. to og 50 % for barn nr. tre.

Følging og henting i barnehagen
Vi ønsker at dere gir beskjed til ansatte når dere kommer med barnet og når dere henter. Ta
dere gjerne tid til en prat med ansatte om hvordan dagen har vært og spør når dere lurer på
noe. Dersom andre enn foreldrene skal hente barnet i barnehagen bes dere gi beskjed.

Fravær/fri fra barnehagen
Barnehagen ønsker beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen grunnet sykdom, fridag
eller ferie. Syke barn skal ikke i barnehagen, men må være hjemme til de blir friske. Dersom
barnet blir sykt i barnehagen blir foreldrene kontaktet av en av de ansatte.
Alle barn skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie i løpet av sommeren.

Fødselsdagsfeiring
Det er tradisjon at barnas fødselsdager markeres i barnehagen. Hvordan dette gjøres
varierer fra barnehage til barnehage.

Samtaler og samarbeid med foreldre
Som bidrag til å gjøre tilbudet i barnehagen bedre for alle barn ønsker vi oss spørsmål,
innspill og ønsker fra dere foreldre. Vi oppfordrer også til at dere foreldre forteller hva som er
viktig for dere og for barnet. Vi ber dere derfor ta kontakt med styrer eller ansatte ved behov.

Nye foreldre vil inviteres til oppstartssamtale i to deler. Ellers inviteres alle foreldre til samtale
om eget barn to ganger hvert barnehageår. For å sikre at ansatte og foreldre forstår
hverandre godt slik at vi kan samarbeid godt, bestiller barnehagen tolk til samtaler/møter i
barnehagen når det er nødvendig. Utgiftene til tolk dekkes av barnehagen.

Gjennom året inviteres også foreldrene til møter felles for alle foreldre der barnehagen
presenterer ulike tema de ønsker å snakke med foreldrene om. I tillegg inviteres foreldrene
enkelte dager til foreldrekaffe/foreldrefrokost eller lignende der foreldre inviteres til samvær
og samtaler med ansatte og hverandre.

Med hilsen ansatte i barnehagene i Eidsvoll

