
Praktisk informasjon 
 

Levering: Ved levering vil vi at dere som kjører bakker inn på parkeringsplassen, og skrur av 

motoren. Det er viktig å være til stede under levering, så vi ber om at mobilen blir liggende når 

dere leverer.  

 

Henting: Hvis det er andre enn foreldre som skal hente barnet må det gis beskjed om det til 

avdelingen. Husk å informere de som henter og leverer om at de må huske å lukke igjen porten.  

 

Syk/fri: Hvis barnet er syk eller skal ha fri ønsker vi å få beskjed.  

 

Klær: Viktig å merke klærne til barna med navn, slik at de kommer til sin rette "eier". Dresser 

og regntøy bør tas hjem til vasking i helgene. Pass på at det alltid ligger minst 2 skift i kurven til 

barnet. Det vi gjennomgående mangler mest av på skift er truser og sokker. De som bruker bleier 

holder dette selv. 

 

Tips til hva som bør ligge i barnehagen: 

Ullundertøy 

Strikket ullbukse  

Strikket ullgenser eller ullfleece genser/jakke 

Vindtett og vanntett dress eller bukse og jakke  

Regnbukse og regnjakke  

Vind- og vanntette votter 

Lue 

2 ekstra klesskift (truser, sokker, bukse, genser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike type regnvotter er veldig gode å 

ha i våre regnfulle trakter  

 



Egne leker: Barnehagen har ikke noe ansvar for private leker som tas med til barnehagen. Leker 

som blir tatt med må ligge i hyllen.  

 

Bursdager: Vi ønsker ikke at invitasjoner blir levert ut i hyllene på avdelingen. Dette ordnes 

privat. Avdelingen leverer ut telefonliste som dere kan bruke – dere kan gi beskjed om dere ikke 

ønsker å stå på denne listen. På bursdager får barna velge et varmt måltid de har lyst på når de 

fyller året. Vi ønsker ikke at foreldre tar med kake, is og andre søtsaker. Barna får ellers krone og 

bursdagssamling. 

 

Soving: Barna som skal sove må ha med seg egne vogner. Alle barna sover ute og i vogn, men ta 

gjerne en samtale med personalet dersom du har bekymringer rundt dette - vi har gjort unntak 

dersom det har vært behov for det. For barn som sover dårlig i vogn, går det seg ofte til i 

barnehagen og de blir vant til å sove ute. Vi har sovevakt under sovetiden. 

 

Bleier: Foreldre tar med bleier til barna, og personalet henger opp lapper når det begynner å gå 

tomt. Vi foretrekker vanlig bleier, og ikke up and go.  

 

Foreldersamtaler: Oppstartssamtaler holdes med nye foreldre en liten stund etter oppstart. Her 

snakker foreldre og pedagogisk leder om barnet og hvordan det går. I mars blir det 

foreldresamtaler for alle. Husk at du også kan be om en samtale, når du måtte føle behov for det.  

 

Foreldermøte: Arrangeres hver høst. Personalet informerer om barnehagen og det velges 

forelderrepresentanter til samarbeidsutvalget. Noen ganger inviterer vi en foreleser til å snakke 

om interessante emner. 

 


