Praktiske opplysninger
Vi har samlet litt praktisk informasjon som kan være greit å vite om barnehagehverdagen hos oss.
Vaske hender om morgenen
Vi ber dere følge barna inn på badet og vaske hendene hver morgen når dere kommer til
barnehagen. Dette er en del av et nærværstiltak for å redusere forekomsten og utbredelsen av
smittsomme virussykdommer.
Klær og sko
Hvert barn har sin egen garderobeplass hvor det er knagger til jakke og sekk samt plass til tøfler
og småsko.
Barna har egne knagger for regntøy/parkdresser og plass til uteskoene på støvelveggen.
Skiftetøy skal ligge i skapet på plassen, det bør inneholde:
- strømpebukser
- genser/body/t-skjorte
- sokker
- bukser
- truser
Vi ønsker at dere (gjerne sammen med barna):
- setter utesko og tøfler på rillene i garderobeplassen eller i skohylla hver dag
- ser til at barnets garderobeplass er ryddig når dere går hjem for dagen
- tar med kurvens innhold hjem hver fredag slik at det kan vaskes under kurvene
Vi ber dere om å navne alle klær, sko, flasker, matbokser og sekker som barna bruker i
barnehagen. Spør om dere ønsker informasjon om navnelapper.
Bursdagsfeiring
Når et barn skal feire bursdagen sin i barnehagen, lager vi smoothie til alle barna og
bursdagsbarnet får en liten parasoll i sitt glass. Vi feirer med bursdagssamling. Bursdagsbarnet får
gå foran i ”bursdagstoget” og spille tromme, vi går til den andre avdelingen og synger og klapper
for den som fyller år. Dere foreldre behøver ikke ta med noe bursdagsfeiringsmat hjemmefra.
Barnas egne leker
Vi ønsker å fokusere på barnas egenverdi og ber dere unngå å ta med leker hjemmefra til
barnehagen. Vi har tidligere erfart at private leker både kan være kilde til konflikter og brukes
som statussymbol. Barna kan gjerne ta med seg bøker og CDer til barnehagen som vi kan lese og
høre på sammen.
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Bruk av e-post og internett
Vi bruker epost og beskjeder på nettsidene som hovedkommunikasjonsmetode for å nå alle
foreldre med ulike beskjeder og informasjon. Hjemmesidene våre har en offisiell del og en del
med innlogging hvor dere får tilgang til uke-/månedsplan, bilder av barna deres samt navn og
telefonnummer til de andre foreldrene og oversikt over hvem som sitter i SamarbeidsUtvalget
(SU).
Fotografering
Vi tar bilder av barna i barnehagen slik at dere får innblikk i hverdagen og spesielle hendelser.
Bilder legges ut på den passordbeskyttede delen av nettsidene våre hvor dere kan logge inn og se.
Vi sender ut ukebrev hver uke og legger også ved bilder i disse. Bildene holder elektronisk
distribusjonskvalitet og er ikke høyoppløselige.
Henting av andre
Dersom barnet skal hentes av andre enn de som pleier å hente, må barnehagen få beskjed. Om
barna skal hentes av søsken eller andre barn i barneskolealder, må dere skrive under på en
ansvarserklæring.
Sykdom
Når barna er syke, skal de selvsagt være hjemme. Ved omgangssyke skal barna være hjemme i 48
timer etter siste oppkast/diare. Vi skal ha beskjed om barna har vannkopper eller andre
smittsomme barnesykdommer. Ved kroniske sykdommer som f.eks. astma og allergi kan det
gjøres avtaler med barnehagen om medisinering.
Beskyttelse mot sol og kulde
Om sommeren er vi ofte ute store deler av dagen, men tar pauser inne på de varmeste dagene.
Barnehagen har solkrem og vi smører alle barna før vi går ut og gjentar eventuelt på
ettermiddagen. Vi har skygge fra trærne og en utelekeplass som i seg selv gir god beskyttelse mot
sterk sol.
Om vinteren smører vi kuldekrem på barnas kinn og er oppmerksomme på muligheten for
forfrysninger når vi er ute med barna. På de kaldeste dagene må vi vurdere om vi kan gå ut, særlig
med de yngste.
Hodelus
Den beste måten å bekjempe hodelus på er å sjekke jevnlig. Vi støtter opp om lusesjekkhelger
som arrangeres både lokalt og nasjonalt. Ved oppdaget lus skal barnet behandles med lusemiddel
og kan så komme i barnehagen. Gi beskjed dersom dere oppdager lus på barna deres.
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