Om barnehagen

Eiksmarka Barnehage
Niels Leuchs vei 44
1359 Eiksmarka
Tlf 67 15 76 07
e-mail: ellen@eiksmarkabarnehage.no
hjemmeside: www.eiksmarkabarnehage.no
Eiksmarka Barnehage, informasjon til barn og foreldre, 21.11.2017

Side 1

Innhold
Telefoner ................................................................................................................................. 2
Åpningstider ............................................................................................................................ 2
Eiksmarka Barnehage ............................................................................................................. 3
Formål .................................................................................................................................... 3
Innhold ................................................................................................................................... 3
Barnehagens samfunnsmandat ............................................................................................... 3
Faglige satsningsområder ....................................................................................................... 4
Foreldres medvirkning ........................................................................................................... 4
Serviceerklæring for Barnehagen ............................................................................................ 5
Årsplan ................................................................................................................................... 6
Avdelingene ........................................................................................................................... 6
Dagsrytme .............................................................................................................................. 7
Ankomst til barnehagen ......................................................................................................... 7
Fremmøte ............................................................................................................................... 7
Levering ................................................................................................................................. 8
Henting ................................................................................................................................... 8
Måltider .................................................................................................................................. 8
Kosthold ................................................................................................................................. 9
Lek og hvile ............................................................................................................................ 9
Fødselsdager ......................................................................................................................... 10
Utelek ................................................................................................................................... 10
Sykdom................................................................................................................................. 11
Selvstendighetstrening og modning ..................................................................................... 11
Felles regler .......................................................................................................................... 11
Samarbeid ............................................................................................................................. 12
Styret .................................................................................................................................... 12
SU-FAU ............................................................................................................................... 12
Informasjon .......................................................................................................................... 13
Personalarbeid ...................................................................................................................... 13
Observasjon og dokumentasjon ........................................................................................... 13
Sikkerhet............................................................................................................................... 14
Betaling ................................................................................................................................ 14
Innkjøring – et eksempel på fremdrift .................................................................................. 15

Telefoner
Kontor
Lepus
Pyxis
Orion

tlf. 67 15 76 07
tlf. 67 15 81 78
tlf. 67 15 81 79
tlf. 67 15 81 77

Åpningstider
Åpningstider:

07.30 – 16.45

Stengt:

Romjulen og Påskeuken
Sommerferie de 3 siste ukene av juli
5 planleggingsdager
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Eiksmarka Barnehage
Eiksmarka Barnehage er en privat barnehage eiet av foreldre med barn i
barnehagen. Driften ledes av et eierstyre og virksomheten har et ikke-økonomisk
formål. Kommune og stat støtter driften og påser at barnehagen drives i samsvar
med lover og forskrifter. Barnehagen åpnet i 1997 og har siden den gang blitt drevet
som et andelslag som arbeider etter samvirkeprinsippene. Barnehagen har 55 barn
og 14 ansatte.
Vi har valgt å være en naturbarnehage med fokus på natur og miljøvern. Vi er
miljøsertifisert med GRØNT FLAGG som er en internasjonal sertifisering rettet mot
småbarn. Vårt miljøflagg henger på gavlveggen ved inngangen til Pyxis og Orion.
Mer info får du om du Googler ”grønt flagg” eller ”FEE Norge” Foundation for
Environmental Education (FEE)

Lov om barnehager og rammeplan for barnehagen regulerer barnehagevirksomheten
i Norge. Barnehagen er oppdatert med Bærum Kommunes barnehagemelding og
føringer for årene 2015-25.

Formål
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.

Innhold
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.

Barnehagens samfunnsmandat
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og
barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og
kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige
utvikling.
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Faglige satsningsområder
Barnehagene i Bærum satser på disse områdene
1. Lek
1. Arbeid mot mobbing
2. Realfag. Matematikk og naturfag

Foreldres medvirkning
Eiksmarka Barnehage er startet opp av entusiastiske foreldre og med bygg- og
oppstarthjelp av Trygge Barnehager. Tomten eies av Eiksmarka Tomtesameie
Fra 1997 har barnehagen vært en uavhengig barnehage eid av foreldrene. Med
foreldrelagsmodellen får man aktive foreldre i nærmiljøet som både får et kunde- og
eierforhold til barnehagen. I en foreldrelagsbarnehage er veien fra beslutningstager til
kunde meget kort ettersom det er foreldre selv som sitter i de besluttende organer.
Dette fører til stort foreldreengasjement, og er med på å sikre at barnehagen hele
tiden vil ha foreldrenes behov i fokus bl.a. når det gjelder åpningstider, oppholdstider,
driftsform og foreldrebetaling.
Organisering som andelslag bidrar til å sikre brukerstyring og kontinuitet, foreldrene
og personalet samarbeider tett for å oppnå et best mulig omsorgstilbud for barna.
Barnehagene driver etter non-profit prinsippet, det betyr at går barnehagen med
overskudd settes dette av til vedlikehold eller andre prosjekter.
Erfaringen tilsier at dette er vellykket. Tilsvarende barnehager er etablert i over 100
kommuner i Norge, og i alle landets 19 fylker. Dette er en driftsform som virker, det
har erfaring vist, og kommunen får et foreldreengasjement som er en stor ressurs for
kommunen.

Barns medvirkning
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal
tillegges vekt. Barns mulighet for medvirkning har betydning for barnets relasjon til
seg selv og til omgivelsene. (FNs barnekonvensjon art 12)
Barn skal få rom og muligheter til å være aktive medskapere i egne lærings- og
utviklingsprosesser. Barna forberedes til deltakelse i et demokratisk samfunn.
Barnehagen legger til rette for og oppmuntrer barna til å gi uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet. Med aktiv deltagelse i planleggingen og
vurderingen av barnehagens virksomhet.
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Serviceerklæring for Barnehagen
Utarbeidet av Bærum Kommune
Barnehagen vil arbeide etter de lover og regler og de føringer stat og kommune til
enhver tid har. Barnehagen vil også arbeide for å tilfredsstille ønsker og behov fra
hvert barn og deres foreldre.

Foreldrene kan forvente at
o Barna skal bli tatt imot av en voksen hver dag når de kommer til barnehagen.
o Barna leker i trygge omgivelser i små og store grupper, under veiledning av
voksne.
o Barna er i et miljø som preges av lek, glede og humor.
o Barnehagen gir barna sosial kompetanse.
o Barnehagen er en av nettverksbyggerne i nærmiljøet.
o Barnehagen har årsplaner som forteller om satsningsområder, mål og
metoder som er tilpasset barnas alder og forutsetninger.
o Barnehagen gir informasjon om barnas hverdag og tilbyr minimum en
foreldresamtale i året.
o Barnehagen har foreldremøter og samarbeidsutvalg som arbeider til felles
beste for alle barna.

Barnehagen forventer at
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Foreldrene gir viktig informasjon om barnet til barnehagen.
Foreldrene leser informasjon fra barnehagen
Foreldrene gir beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen.
Foreldrene sier ifra til en voksen når barnet blir hentet.
Foreldrene gir beskjed dersom andre enn foreldrene skal hente barnet.
Foreldrene deltar på foreldresamtaler, møter og arrangementer i barnehagens
regi. (inkl dugnader)
Foreldrene bidrar gjennom ros og ris til utviklingen av barnehagen.
Foreldrene svarer på brukerundersøkelser
Foreldrene overholder åpningstid/oppholdstid.
Foreldrene betaler den fastsatte oppholdsavgiften.
Foreldre bidrar til å hindre utestengning ved å invitere ulike barn med hjem
og ikke snakke nedsettende om andre barn selv ved spes. utfordringer

Samarbeid er en forutsetning for et godt barnehagetilbud!

Om barnehagen ikke oppfyller sine forpliktelser
Dersom du mener at barnehagen ikke oppfyller sine forpliktelser, må du ta dette opp
med barnehagen. Klager tas tjenestevei: personen det gjelder/avdelingsleder, daglig
leder og styreleder. Klageinstans for barnehagesaker over styreleder er
Barnehagekontoret i Bærum og øverst er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Mer informasjon
Informasjon om forskjellige typer barnehageplasser, priser/rabatter, opptakskriterier,
oppsigelser, forsikring, samt oversikt over alle kommunens barnehager finnes på
nettsidene https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/
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Årsplan
Eiksmarka Barnehage lager årsplan hver høst. Årsplanen er en oversikt over hva vi
står for og hvordan vi arbeider, hva vi vektlegger og hvordan de ulike avdelingene
arbeider gjennom barnehageåret. Årsplanen beskriver HVA barnehagen skal jobbe
med og HVORDAN dette skal gjøres. Det er viktig at foreldrene setter seg inn i dette.
Årshjul er en kalenderoversikt over de ulike aktiviteter vi har pr måned gjennom et
helt år. På årshjulet er det fastsatt datoer for forskjellige arrangementer. Vi har en
ajourholdt kalender på våre nettsider. Denne kan synkroniseres med mobiltelefon.

Avdelingene
55 barn og 12 voksne er fordelt på 3 avdelinger:
Lepus - 13 barn i alderen 1-3 år
Pyxis - 21 barn i alderen 3-4 år
Orion - 21 barn i alderen 4-6 år
Personalet
Daglig leder
Kjøkkensjef

Ellen
Agnes (60%)

Lepus
Therese, Mette, Caroline og Khanom.
Pyxis
Johanna, Lisa, Monica og Syver
Orion
Irma, Kristine, Kristin (60%), Buathong (40%) og Jakob
Hver avdeling har 4 voksne hvorav 2 er barnehagelærere.
I tillegg vil vi alltid ha vikarer, studenter og kanskje noen i arbeidspraksis.
Personalet har 8 timers arbeidsdag inkl pause, og arbeidstiden er inndelt i forskjellige
vakter. Vaktene rullerer og er delt inn i tidligvakt, mellomvakt og senvakt.
Tidligvakt
Tidlig mellom
Sen mellom
Senvakt

07.15 – 15.15
08.00 – 16.00
08.30 – 16.30
09.00 – 17.00

(Vi åpner ikke før 7.30)
(Barna hentes senest 16.45)

Mellomvaktene er organisert ulikt på hver avdeling. Vi har faste vikarer som stepper
inn ved sykdom, vi setter inn vikarer så fort det lar seg gjøre. Pedagogene har 4 timer
ubunden tid (planleggingstid) i sin arbeidskontrakt. Planlegging skal i hovedsak skje i
barnehagens lokaler.
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Dagsrytme
Klokken

Pyxis og Orion
Lepus
Alder 3-6 år
Alder 1-3 år
Barnehagen åpner

07.30
8.30 - 9

11.00

Evt medbragt

Frilek
Fruktstund, morgenmat,

09.30

Måltider

Barne-morgenmøter og
aktiviteter
Samlingsstund

11.15
12.00

Håndvask
Brød eller
varmmat
hvilestund/soving

14.30
15.00

Utelek

Lunsj
Utelek

Frukt, knekkebrød

Knekkebrød, frukt

Mellommåltid
Hvilestund

Lek inne/ute

16.45

Siste frist for henting

17.00

Personalet utfører stengerutiner og låser

Ankomst til barnehagen
Når det gjelder parkeringsplasser, har vi ikke nok plasser til alle bilene. Men det går
likevel greit til daglig. Bilene kan derfor ikke stå parkert hos oss gjennom hele dagen.
Til dette henviser vi til andre parkeringsmuligheter i området.
Alle sykler (små og store) må parkeres utenfor gjerdet - dette på grunn av
sikkerheten til de minste barna som piller og plukker på alt.
Hunder må bindes utenfor barnehagen
og vi henstiller til foreldre ikke å bruke
mobiltelefon mens de er i barnehagen.
Her vil vi at barna skal være i fokus, ikke
telefonen. Hjelp oss å la barnehagen
være et mobilfritt område!

Tobakk Barnehagen er tobakksfri, dvs røyk- og snusfri.
Fremmøte
Barna har ikke fremmøteplikt i barnehagen slik som de har på skolen.
Barnehagedagen er slitsom for barna og av og til er det fint å få kortere dager eller
en fridag. Vi setter pris på at barna leveres før kl 9.30 - da begynner vi med
barnemøter og aktiviteter. Kommer dere midt i samlingsstund virker det forstyrrende
for barna, de blir urolige og mister lett konsentrasjonen. Vis hensyn – list dere inn.
Hvis barnet ikke kommer i barnehagen en dag pga fri eller sykdom, ønsker vi å få
beskjed om det, gjerne også før kl 9.30. Kjernetid er fra 9.30 – 15.
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Levering
Ved levering i barnehagen legger vi vekt på å hilse på barn og foreldre, og få
eventuelle beskjeder. Vi krysser inn barna på liste og noterer beskjeder. Om barna
leveres før 8.30 kan de spise medbragt frokost. På Lepus følges barna helt inn i
avdelingen, mens de større barna blir møtt av personalet i garderoben frem til ca kl 9.
Når søsken skal leveres til forskjellige avdelinger, må foreldrene bruke hoveddøren
inn til hver avdeling, og ikke gå snarveien gjennom ”felles”. Vi ønsker at søsken
leveres på riktig avdeling og kommer i gang med lek på egen avdeling. Besøk til
andre avdelinger kan skje etter avskjeden med foreldrene og når det passer for
avdelingene.

Henting
Når barna hentes er det viktig at man henvender seg til en voksen på avdelingen slik
at barnet blir krysset ut av listene. Hentes barnet av andre enn foreldrene, må vi ha
beskjed om dette på forhånd. Hvis vi ikke har fått beskjed, leveres ikke barnet ut før
vi har sjekket med foreldrene. I hentesituasjon er det viktig å hilse, krysse ut av listen,
la barnet rydde litt, og ta ordentlig avskjed med personalet. Skittent yttertøy tas med
hjem for vask – dette henger vi som regel på uteknaggene.
Hvis for sen henting (etter kl 16.45), må foreldre snarest mulig ringe barnehagen for
å avtale henting. Personalet blir igjen i barnehagen inntil ½ time etter stengetid – på
barnehagens regning. Får vi ikke tak i foreldrene før 17.30, setter vi lapp på døren og
tar barnet med hjem (eventuelt leveres barnet hjemme hos Ellen). Prosedyren er at vi
også ringer barnevernsvakten for å informere at barnet blir fjernet fra barnehagen.
Dette for å unngå at vi ”kidnapper” et barn.
”Å være med noen hjem”. Vi ønsker at avtaler om å være med hverandre hjem
gjøres dagen før. Vennligst ikke begynn med dette ved henting.

Måltider
I Eiksmarka Barnehage får barna frukt, lunsj, ettermiddagsmat og melk Dette
betaler foreldrene ekstra for. Barnehagen tilrettelegger for 4 måltider hver dag. Barna
kan spise medbrakt frokost i barnehagen før 8.30, alle har mellommåltid mellom kl 910 og lunsj er ca 11.30. ½-3 mat skal være enkel servering, vi har knekkebrød med
smørepålegg. På torsdag har kjøkkenet ”stengt” (kokken har fri), og da skal barna på
Pyxis og Orion ha med ekstra matpakke og egen drikke. Alle torsdager er
matpakkedag/turdag.
Mandager serveres havregrøt til alle. Ellers har vi 2 dager med barnehagens
hjemmebakte grovbrød og 1 dag med varmmat. Hjemmebakeriet er i gang om
morgenen av tidligvaktene, og barna som kommer tidlig får anledning til å delta.
Pålegg vi benytter er gulost, brunost, tubeost, kaviar, leverpostei, makrell i tomat,
skinke, salami m.m. Vi unngår sukkerholdig pålegg. Det settes alltid frem noe grønt
tilbehør. Drikke er vann eller melk. Alle får varm mat en dag i uken utenom
mandagsgrøten; Lepus på tirsdager, Orion på onsdager og Pyxis på fredager. Vi
fokuserer på sunne matvaner og vi bruker grov pasta, grove kornprodukter og poteter
til våre varme måltider. Det er alltid grønnsaker, ofte kamuflerte. Vi legger vekt på å
ha varierte menyer, ukesmenyene rullerer gjerne mellom fisk – kjøtt– vegetar.
Nettsidene er oppdatert på menyene.
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Til ettermiddagsmåltidet (½ 3-maten) gjør vi det enkelt med 1-2 knekkebrød og
smørepålegg. Hvis foreldrene ønsker noe annet, så ta det med i en matboks. Vi
serverer vann til alle.
.
Sukkerholdig yoghurt har vi diskutert, vi i barnehagen er ikke noe glad for det, men
foreldrene ønsker selv å bestemme over dette. Barna blir lei yoghurt om de får det
hver dag.
Det er alltid noen som ikke liker eller ikke tåler maten vi serverer. Gi beskjed til
personalet om barnet har noen form for allergi. De som er allergiske vil alltid få et
annet tilbud, de som ikke liker maten må vi jobbe litt med. Vi har våre metoder  Vi
tror at noe på bordet vil falle i smak, og vi lover at ingen skal gå sultne fra bordet…..
Å venne seg til ny, variert mat er også en del av barnets utvikling.

Kosthold
-

Vi baker med grovt mel (og frø) hver dag
vi serverer ikke kaker eller kjeks og vi drikker ikke saft
Varm mat er ikke posemat. Vi lager alt selv.
Maten skal være delikat, barn og voksne spiser samme mat.

Barnehagen tilrettelegger for faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag og
legger vekt på at de voksne tar aktivt del i måltidet og lager et trivelig spisemiljø for
alle. Måltidene settes sammen av mat fra følgende tre grupper:
1
2
3

Grovt brød og grove kornprodukter, poteter, ris, grov pasta
Grønnsaker og frukt/bær
Fisk eller fiskemat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc.

Vi bruker olje og Bremykt og drikker lettmelk eller vann. Vi unngår sukkerholdig mat
og drikke, men til fest har vi pølser og is. 2 ganger pr år får barna en liten godtepose
(jul og karneval). Vi legger vekt på at barna kan venne seg til at ett kakestykke er nok
(barnebursdager). I barnehagen er det heller ikke mer……

Allergier, egg og nøtter
Vi har til enhver tid barn med matallergi av ulik art. Dette må vi ta hensyn til både ved
matlaging i barnehagen og det foreldrene sender med barna. For tiden er det alvorlig
eggallergi på Pyxis og Orion, og også nøtteallergi. Spør personalet om du er i tvil.
Oppskrifter finnes på våre nettsider, kaker uten egg eller glutenfri mat.
Alvorlig allergi kan ha dødelig utfall. Barnehagen har sprøyter liggende for evt alvorlig
reaksjon. Mat med spor av egg og nøtter har vært forbudt.
Dere vil få god informasjon om barns allergier i august og hva dere foreldre må ta
hensyn til i matpakker og i bursdager.

Lek og hvile
Lek er det viktigste i barnas hverdag. Lek er morsomt og nødvendig, og danner
grunnlag for læring hos barn. Barnehagedagen begynner og slutter med frilek og
selvbestemte aktiviteter. Voksenstyrte aktiviteter foregår på Pyxis og Orion fra kl
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9.30, i barnemøter og samlingsstund og i lekegrupper der de voksne bestemmer
gruppen og type lek. Barna tar med ny kunnskap til leken sin. Gjennom lek utvikler
barna bl.a. språk, sosial kompetanse, samspill med andre mennesker og trener på
ferdigheter. Leken stimulerer alle sider ved barns utvikling.
Etter stor aktivitet og mye lek, er det viktig å roe ned en stund. Alle avdelinger har
hvilestund hver dag. På Lepus sover de fleste utendørs i vogn fra kl 12. På Pyxis og
Orion er hvilestunden ca kl 15. Da foregår det høytlesing eller lytting til lydbok..

Fødselsdager
Bursdager er det viktigste i barnas liv! Vi feirer alle fødselsdager ved å henge opp
flagg ute. Barnet får en selvvalgt, dekorert krone og dagen blir markert på
avdelingen. Fødselsdagsbarnet kan ha med noe ekstra godt å spise, vi oppfordrer til
fruktspidd. Spør på avdelingen, for det kan være barn med allergi. På Lepus er det
ikke vanlig at barna inviterer hverandre hjem i bursdagsselskap. Men på Pyxis og
Orion er det vanlig å invitere til bursdag. Når man inviterer til bursdag er det visse
hensyn å ta, en av disse bør oppfylles:
1
Man kan invitere hele avdelingen (21 barn)
2
Man kan invitere bare jentene eller bare guttene på avdelingen
3
Man kan invitere alle av samme årgang
4
Man kan invitere godt under halvparten av gruppen
Hvis ingen av disse punktene oppfylles ønsker vi ikke at invitasjonene henges opp i
barnehagen. Det er sårt for barn hvis de gjentagende ganger ikke blir invitert.

Utelek
I barnehagen skal alle barn ha frisk luft minimum 2 timer hver dag. Det betyr at vi er
ute i allslags vær. Alle må ha klær etter vær og vi forventer at alle har det utstyret
som trengs for dette. Alle avdelinger går på tur en dag i uken, ca kl 9.30. Som regel
har de sitt faste sted de går til eller de tar en tur rundt i nærområdet. Torsdager er
turdag for Pyxis og Orion. Lepus går på tur på tirsdager. Turene er tilrettelagt for
alder og vi motiverer barna til å gå selv, følge rekken, lære trafikkregler og følge
naturen gjennom årstidene.

Klær
Barna må ha regntøy og vinterdress med strikk under foten. Av skotøy må vi ha både
Cherrox og vinterstøvler, gummistøvler, joggesko, sandaler og innesko. Uteklær og sko må være store nok i størrelse til at vi kan fylle på ull og fleece under etter behov.
Barnehagen foretrekker ren ull. Alle barn må ha ullsokker. Sesongklærne kan henge i
barnehagen. Når klærne er grisete og henger ute, tas de med hjem for vask eller
tørking. Vi har dessverre ikke plass til å tørke alle dressene i barnehagen. Alle klær
og gjenstander må være navnet – også votter, lue og sokker. Bestill navnelapper
eller bruk tusj. Vi foretrekker at barna får sko og klær som er enkle for dem selv å ta
av og på (sko med borrelås, joggebukser). Mange barn blir lett frustrerte når de ikke
klarer å få på skoene sine selv.
Barna skal også ha skiftetøy.i barnehagen. Vi vil ha minst et fullt skift. Når uhellet er
ute, legger vi våte klær i plastpose på barnas plass som tas med hjem for vask. Husk
å fylle opp med nytt ekstratøy.

Eiksmarka Barnehage, informasjon til barn og foreldre, 21.11.2017

Side 10

Bleiebarna holder bleiene selv. Vi bruker minimum 2 bleier pr dag og henger opp
lapp når vi trenger nye bleier. Vi ønsker ikke ”up-and-go”. For rumpevask bruker vi
engangs papirkluter som vi fukter med lunkent vann (hygienisk og allergivennlig).
Barnehagen holder også zinksalve og vanlig solkrem.

Sykdom
Syke barn kan ikke være i barnehagen. Ved feber, smittsomme sykdommer eller
dårlig almenntilstand skal barnet holdes hjemme. Barnet bør ha en feberfri dag
hjemme før det kommer i barnehagen. Har barnet hatt oppkast på natten, skal de
holdes hjemme dagen etter (48 timer). Øyekatarr må behandles. Det er ikke farlig for
den som får øyekatarr, men veldig smittsomt. Vi må ha noen strenge regler for å
unngå smitte. Alle barn som leveres i barnehagen må være såpass friske at de kan
være ute i utetiden. Mer info om sykdom henger i eget hefte ved inngangsdørene på
hver avdeling. Her står sykdom beskrevet og om man må være hjemme fra
barnehagen. Oppdateres på Folkehelseinstituttets nettside:
https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

Selvstendighetstrening og modning
I barnehagen er selvstendighetstrening viktig. Barna skal trenes i å klare mye på
egenhånd. Det innebærer at når de faller, skal de få anledning til å prøve å reise seg
opp selv, når de slår seg vil vi se an omfanget før vi løper til. Barnet skal også lære å
tørke opp selv når de søler, smøre mat selv, ta drikke når de er tørste, kle på seg før
utelek, rydde, gå på do osv. Dette selvfølgelig i forhold til alder og utvikling. Dette
betyr ikke at de ikke skal få trøst når de slår seg, eller at de ikke får hjelp når de
trenger det….. Det er også viktig at barnet skal få tid og anledning til å prøve selv, og
deretter ha mulighet for å be om hjelp fra en voksen eller fra en venn.
1. Barnehagen er en smokkefri arena der smokkens hinder for språk, tannstilling og
dårlige hygiene unngås. Når barnet trenger trøst, får det kos og nærhet og ikke en
propp i munnen. Vi ønsker godt samarbeid om dette – barnehagen er en god start for
avvenning. Legg igjen smokken hjemme. (Sovebarn kan ha smokk.)
2. Vi bruker papir til å tørke snørr i ansiktene til barna, det står alltid tilgjengelig også
for foreldrene (Tenk hygiene, ikke bruk hendene dine til dette).
3. Før oppstart på Pyxis er det dotrening som er det sentrale. Vi har stellemuligheter,
men ønsker at foreldrene øver sammen med oss om dette.

Felles regler
Vi har 55 barn i vår barnehage. For å skape trivsel og sikkerhet har vi noen få regler:

Vi løper ikke inne

Vi bruker inne-stemme og ved matbordet ”kafé-stemme”

Vi rydder etter leken og legger sakene våre på plass

Vi er snille og greie mot hverandre

Vi er ute i utetiden
Når foreldre er på besøk i barnehagen er det de som har ansvaret for barna sine. Når
foreldrene ankommer barnehagen, krysser vi dem ut som ”hentet”. Vi er takknemlige
for at foreldrene da følger med hvor barna er, sjekker hva de holder på med og at de
rydder opp etter seg.
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Samarbeid
Vi ønsker glade og lykkelige barn i vår barnehage. For å klare dette, er det viktig å ha
et godt samarbeid med barnas foreldre. Samarbeidet foregår gjennom daglig samtale
og fastsatte møter med enkeltforeldre og hele foreldregruppen. Det er veldig viktig for
oss (og til barnas beste) at alle foreldre setter av tid til dette samarbeidet.
Barnehagelærerne avtaler 2 foreldresamtaler i året som varer i 30 minutter. Møter
utover dette avtales ved behov. I tillegg har vi samtaler i forbindelse med tilvenning.
Foreldremøter holdes 2 ganger i året. Det første, i september, er et
informasjonsmøte for alle foreldre med Årsplanen som det viktigste. Det andre
foreldremøtet er på våren, og er et temamøte med barn og oppdragelse i fokus.
Tema og eventuelle foreldragsholdere for dette møtet bestemmes i samarbeid med
foreldrenes samarbeidsutvalg SU. I juni har vi hvert år foreldremøte for de nye som
starter opp i august. Foreldre er også velkommen til å bidra som foredragsholdere. 
På foreldremøtet i september velges representanter til SU og FAU.
Barnehagen ledes og eies av foreldrene. Årsmøtet mars/april hvert år er
barnehagens øverste organ. Her innkalles alle eierne/foreldrene og viktig informasjon
om økonomi og drift blir gjennomgått av Styret. Det foretas også valg av nytt Styre og
eventuelle vedtektsendringer.
Styret har møter omtrent annenhver måned eller oftere om nødvendig. Det består av
8 personer og de sitter minimum 2 år av gangen. Styret er ansvarlig for at det blir ført
betryggende regnskap og fører tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med lover
og forskrifter. Daglig leder rapporterer til Eierstyret v/ styreleder.

Styret
Styret har det overordentlige ansvaret for drift og vedlikehold. På våre nettsider er det
en egen flik om styret; styremedlemmer og tidspunkt for styremøter.

SU-FAU
Totalt velges 6 foreldre til å sitte i våre 2 utvalg. Valget foretas i september
(foreldremøtet) Samarbeidsutvalget (SU) består av 3 foreldre og 3 fra personalet, alle
avdelingene skal være representert. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av 3
foreldre, en fra hver avdeling. SU og FAU har i samarbeid ansvar for 2 dugnader og
2 sosiale arrangementer i løpet av barnehageåret. Dugnad holdes siste helg av
oktober og april. Tid for dugnad står på kalenderen. Andre arrangementer kan også
settes i gang: Vårtur til Sæteren m/hele familien, foreldrefest og sommerfest. I tillegg
skal SU være et mellomledd mellom foreldre og barnehage. Det er SU som
godkjenner årsplan og fokusområder.

Eiksmarka Barnehage, informasjon til barn og foreldre, 21.11.2017

Side 12

Samarbeidspartnere
Personalet i barnehagen samarbeider med andre barnehager gjennom
nettverksmøter for styrere og nettverksmøter for barnehagelærere. Daglig leder
innkalles også til møter i Kommunens regi sammen med styrere fra hele Bærum.
Andre samarbeidspartnere for barnehagen er bl.a. skoler, helsestasjon, pedagogiskpsykologisk tjeneste PPT og barnevern.

Informasjon
Vi sender ut månedsbrev og –planer i begynnelsen av hver måned. Dette sendes ut
på e-mail og festes opp som info på hver avdeling. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på
hva vi gjør, og vi oppfordrer foreldrene til å komme med ros og ris og nye idéer. Det
er enkelt for oss å se hvilke foreldre som ikke leser mail og ikke følger med.

Personalarbeid
Vi har et stabilt personale i Eiksmarka Barnehage. Vi skal ansette 3 nye fra august.
Vi har 2 menn på huset, på Pyxis og Orion. Flere menn i barnehagen er et
satsningsområde for barnehager i hele landet, og det viser seg at dette har ført til
flere mannlige ansatte på nasjonalt plan. (Nasjonalt mål er 20%.)
Ved tilsetting må alle vise frem ny politiattest, helseattest og vi sjekker referanser.
Barnehagelærerne må ha godkjent førskolelærerutdanning. Alle ansatte har
taushetsplikt.
Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og en hyggelig arbeidsplass. Det skal
være rom for individuelle ønsker og behov. Kompetanseutvikling foregår gjennom
intern og ekstern opplæring. Personalet gjennomgår innkjøringsopplegg ved tilsetting
og får eksterne kurs hvert halvår der tema er barnehagerelevant. På dagtid setter vi
av tid til noe møtevirksomhet: lederteam og avdelingsmøter. I løpet av året har vi 5
planleggingsdager der vi gjennomgår faglig stoff og arbeider videre med planer for
enkeltbarn og gruppen.
Vi har personalmøte en kveld pr måned fra kl 17-20. Her tar vi opp aktuelle temaer,
diskuterer progresjon i vårt arbeid og evaluerer våre målsetninger. Alt pålagt
overtidsarbeid kompenseres med avspasering på dagtid.
Vi har også sosiale treff gjennom året. Som juleavslutning og sommeravslutning for
personalet forsøker vi å gjøre noe sammen utenom det vanlige.

Observasjon og dokumentasjon
Vi observerer og kartlegger barnas lek, sosialt samspill og ferdigheter. Vi observerer
enkeltbarn og hvordan de fungerer i gruppen. Dette danner grunnlag for
dokumentasjon og vurdering, og er samtidig utgangspunkt for foreldresamtaler. I
samarbeid med foreldre setter vi opp mål for barnas utvikling. Vi ønsker å synliggjøre
hva vi gjør i barnehagehverdagen. Derfor skriver vi dagsrapporter, tar foto, har
utstillinger og oppvisninger, m.m. i tillegg til informasjonen som sendes ut til alle.
Noen barn har spesielle behov som vi tilpasser oss til eller som vi søker hjelp utenfra
for å håndtere. Av 55 barn vil det til enhver tid være barn med utfordringer.
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Hvert år får vi både statlige og kommunale føringer om hva vi skal konsentrere vår
dokumentasjon på. Dette beskrives i barnehagens årsplan. I tillegg setter vi i
barnehagen oss et tema for fordypning. Høsten 2017 har vi fokus på den nye
rammeplanen som ble utgitt i månedsskiftet april/mai.

Sikkerhet
Alle barn i barnehagen er forsikret gjennom Bærum Kommune mens de er i
barnehagen og på vei til og fra. Informasjon om denne forsikringen finnes på
kommunens internettsider. Gjelder også tannskader.
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/forsikringer/ Vi i barnehagen
jobber uavbrutt med fokus på sikkerhet. Vi har rutinebeskrivelse, risikoanalyse og
beredskapsplaner. To uker i året har vi sikkerhetsuker med fokus på
brannøvelse/alarmsystemer og går gjennom fast sikkerhetssjekk. Vi har
førstehjelpskurs for personalet årlig.
Vi ber også foreldrene om å overholde sikkerhetsregler, og vi minner om:
 Det er ikke meningen at barna skal lære seg å åpne og lukke porten til
barnehagen. Porten er beregnet for voksen håndtering. Sikkerhetslenke
på bakporten må alltid settes på.
 Når barnet er hentet skal det ikke få løpe alene ned mot porten. Det
hender at porten kan stå åpen eller at lenken ikke er festet.
 Hvis barnet skal hentes av andre enn foreldrene må barnehagen få
tydelig beskjed. Vi leverer ikke barnet ut uten beskjed, vi ringer om
nødvendig.
 Det er veldig viktig at den som henter, henvender seg til en på
avdelingen for å krysse ut barnet. Spesielt viktig er dette på sommeren
når alle barna (og voksne) er ute. Utkrysningen er vår kontroll på at
barna har gått hjem. Dessuten er det normal høflighet og si ”ha det”.
 I bil skal barnet sitte i barnesete og være sikret forsvarlig
 Med sykkel skal barnet ha hjelm
 Sitter barnet bakpå sykkel, skal det ha egnet sykkelsete eller –tralle.

Betaling
Innbetaling av andel foretas i juni måned. Andel er på kr 10.000 pr barn og utbetales
igjen i sin helhet i august/september etter at barnet har sluttet i barnehagen.
Oppholdsbetalingen pr i dag er kr 2910 pr måned og betales hver måned i 11
måneder i året. Juli er betalingsfri. Vi har AvtaleGiro på oppholdsbetalingen. Den
første fakturaen er påført et KID-nummer. Viktig å bruke dette ved første betaling, og
du ordner med AvtaleGiro selv i nettbank. Bankene har ulike metoder, men vær så
snill å få til dette ved første betaling (ikke betal med mobil). Sett maksbeløpet høyt
nok, godt over det du skal betale. Søskenmoderasjon innvilges av barnehagen når
barna går i samme barnehage. Hvis barna går i forskjellige barnehager, må man
søke om søskenmod – se kommunens nettsider eller spør Ellen. Det er 30% for barn
nr 2 og 50% for barn nr 3 og flere. Mer info på vår hjemmeside under fliken ”Opptak*.
Ekstrabetaling kan skje forbindelse med skiskole o.l etter påmelding.
Se mer foreldreinformasjon, gradert foreldrebetaling, m.m. her
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/foreldrebetaling/
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Innkjøring
Fra 1. august og utover tar vi hvert år imot mange nye barn i barnehagen. I tillegg har
vi intern overflytting fra en avdeling til den neste. De sistnevnte har hatt innkjøringsdager i juni, men de skal likevel ha et spesialopplegg for å bli kjent på sin nye
avdeling.
Innkjøringen foregår i nært samarbeid med foreldrene, det tar vanligvis tre dager. De
første dagene skal barna ha kortere dager i barnehagen. Husk på at det er en stor
overgang for barnet å begynne i barnehagen. Her er det mange nye voksne og barn
og nye rutiner å forholde seg til. De fleste barn gråter når mor eller far går. Dette er
helt vanlig og vi i barnehagen takler det fint. Vi ønsker at foreldrene tar avskjed på en
grei måte og deretter forlater området. Ved usikkerhet er det bedre å ringe
barnehagen etter en liten stund for å høre hvordan det går. Vi i barnehagen vil tilkalle
foreldrene hvis vi ser at barnet ikke har det bra. Vi ønsker også at barna skal kjenne
seg trygge, men det tar alltid litt tid før barna blir kjent.

Innkjøring – et eksempel på fremdrift
De første dagene i barnehagen:
Vi skal bli kjent, lære navn og øve på å ta avskjed med foreldrene.
Dag 1 Barnehagetid kl 10 – 12
(2 timer)
Barnet er i lek på avdelingen, spiser lunsj og går hjem etterpå.
Foreldrene er sammen med barna.
Dag 2 Barnehagetid kl 10 – 14
(4 timer)
Som dag 1, men barnet er litt lenger i barnehagen.
Foreldre forlater barnehagen en stund. Vi ønsker at man tar ordentlig avskjed. Det
går fint an å forlate barnehagen når barnet har sovnet (småbarnsavd).
Dag 3 Barnehagetid kl 9 – 15
(6 timer)
Vi øker barnehagetiden litt lenger, foreldre forlater barnehagen.
Innkjøringstiden vurderes av foreldre og avdelingsleder, men barnet kan nå ha hele
dager uten foreldre. Fint om barna kan få kortere dager, både barn og personale
setter pris det. 
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