
Velkommen til Karmøybarnehagene! 

 

Det er barna som står i fokus i Karmøybarnehagene. De skal få leke, lære, få 
venner, omsorg og gode opplevelser på sine premisser. Barna skal få utfolde seg 
ute i frisk luft, klatre i trær, grave i jord og utforske naturen. Personalet skal møte 
barna med tillit og respekt, og gi rom for medvirkning.  I heftet ”Velkommen til 
Karmøybarnehagene” finnes beskrivende bilder av hverdagsaktiviteter og rutiner.  

Velkomstbrev 

Når barnet får tildelt plass i en barnehage, mottar familien et velkomstbrev. Dette 
gir informasjon om barnegruppen og oppstartsdato.  

Besøksdag 

Barnehagen tilbyr familien en besøksdag før oppstart. Da kan barn og foreldre hilse 
på de andre barna og personalet, barnet kan leke litt og foreldrene har anledning 
til å stille spørsmål. 

Oppstart 

Når barnet skal starte i barnehagen er det vanlig å bruke god tid på at barnet får 
bli gradvis kjent med sin nye hverdag. Det er viktig at foreldrene forbereder barnet 
på det som skal skje.  

Første dag er det vanlig at mor eller far er i barnehagen sammen med barnet i noen 
timer. Barnet deltar i lek og måltid før foreldrene tar barnet med hjem.  

Andre dag kan barnet være litt lengre tid enn gårsdagen. Er barnet modent for det, 
kan mor eller far forlate barnehagen for en kort periode, for så å hente barnet. 
Vær tilgjengelig på telefon. 

De neste dagene legges opp etter hvor trygt barnet virker etter de første dagene. 
Om alt går greit, kan foreldrene levere barnet og deretter forlate barnehagen for 
noen timer. Dagene planlegges etter avtale mellom personalet og foreldrene.  

Det er vanlig at barn gråter når mor eller far skal gå fra barnehagen den første 
tiden. Det er viktig at foreldrene sier i fra til barnet før de går, forklarer at de 
snart kommer tilbake og gir barnet kos. Gråten stilner ofte så snart mor eller far er 
ute av synet. Ha gjerne med noe kjent hjemmefra, en bamse, koseklut eller annet 
barnet liker. Ring gjerne for å høre hvordan det går. 

Mange arbeidsgivere gir foreldre fri med lønn for å ha tilvenningstid i barnehagen. 
Spør på arbeidsplassen. 

Personale  

Barnehagen har en fagutdannet styrer. I tilegg har barnegruppene en utdannet 
førskolelærer som har ansvar for det pedagogiske innholdet, veilede det øvrige 
personalet og samarbeidet med barnets foreldre.  

 



 

Mangfold 

Barnehagen ønsker å vise respekt og ta hensyn til forskjeller i ulike kulturer. Det er 
viktig at foreldrene spør personalet om det de lurer på eller ikke forstår. Det er 
rom for endringer. Barnehagen ønsker et godt foreldresamarbeid til barnets beste. 
 
Foreldresamtale  

Barnehagen tilbyr foreldresamtale i oppstarten. Dette er en samtale mellom 
foreldre og førskolelæreren. På dette møtet avklarer barnehagen og foreldrene 
sine forventninger til hverandre. Her må foreldrene informere om det de mener er 
viktig for sitt barn. 

Foreldremøte 

Barnehagen arrangerer foreldremøte der alle foreldrene er invitert. Her gis nyttig 
informasjon, og foreldrene har mulighet til å stille spørsmål, drøfte og være med å 
påvirke barnehagens innhold. Målet er å skape et godt samarbeid mellom hjem og 
barnehage til beste for barna.  

Morgen- og henterutiner 

Det kan føles trygt for barnet å ha faste rutiner om morgenen. Om morgenen følger 
mor eller far barnet inn i garderoben, henger opp yttertøyet, tar på innesko og gir 
en god klem før de går.  

Foresatte må alltid ta kontakt med personalet om morgenen og ved henting. 
Personalet fører oversikt over hvilke barn som er i barnehagen, og må til enhver tid 
ha full oversikt. Det er ønskelig at personalet møter barn og foreldre om morgenen, 
og har tid til en prat om barnets dag før de går hjem. Ha likevel forståelse for at 
det av og til kan oppstå situasjoner som forhindrer dette.  

Personalet setter pris på spørsmål og tilbakemeldinger fra foreldrene. Be gjerne om 
en foreldresamtale om det er noe som ønskes å drøfte nærmere, spesielt dersom 
det er noe barnet ikke bør høre.  

Barnehagen er svært opptatt av barnas sikkerhet og har gode rutiner. Gi beskjed 
hvis barnet blir hentet av andre enn foresatte. Husk å lukke porten til barnehagen 
når dere kommer og går. 

Morsmål  

For å kunne utvikle et rikt norsk språk, må barnet ha et godt utviklet morsmål. Det 
er derfor viktig at foreldrene bruker og utvikler morsmålet hjemme. I barnehagen 
vil barnet få tilbud om å delta i språkgruppe som har fokus på norskopplæringen. 
Snakk mye med barnet om hva det har gjort i barnehagen. Spør gjerne om å få med 
bilder, sanger eller annet fra barnas dag med hjem.  

Rammer  

Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17.juni 2005 nr. 65. med forskrift om 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagene har en årsplan som 
konkretiserer hvordan det jobbes med rammeplanen.  



 

Praktisk informasjon 

Klær: Barna er både inne og ute hver dag hele året, og må ha med seg klær 
tilpasset årstiden. Barna trenger regntøy og støvler, i tillegg må det ligge sokker, 
truser, bukse og genser i garderoben slik at barna har byttetøy når de blir våte. I 
kaldt vær må det i tillegg være tykk genser, strømpebukse, lue, vanter, dress og 
vintersko i barnehagen. Barna får sin egen plass i garderobene for oppbevaring av 
klær. Her må foreldrene hjelpe til å holde orden. Merk tøyet med navn, slik at det 
er enkelt å se hvem klærne tilhører. 

Bleier: I de fleste barnehager har foreldrene med bleier til barnet, mens andre 
tilbyr bleier mot et pristillegg. Spør personalet. 

Soving: I mange barnehager sover barna ute i vogn hele året, men det er også 
mulighet for å sove inne. Snakk med personalet.  

Måltider: Maten i barnehagen skal være sunn og næringsrik. Barna får de fleste 
måltider i barnehagen. Noen plasser har de med matpakke/babymat.  

Innesko: Barna bruker tøfler eller sandaler inne i barnehagen.  

Fravær: Barnet kan komme i barnehagen når det passer for familien, men gi 
beskjed om en blir senere enn kl 0930 eller tar fri en dag. Ring eller send en SMS. 

Sykdom: Barnet skal være hjemme når det er sykt. Om barnet blir sykt i 
barnehagen, ringer personalet til foreldrene slik at de kan hente barnet.  

Skjema: Det er viktig at dere fyller ut skjema med opplysninger om barnet; 
telefonnummer, helse, fastlege og tillatelser, og leverer barnehagen så snart som 
mulig. Husk å gi beskjed om opplysningene endres i løpet av barnehageperioden. 

Informasjon: Det blir utdelt en månedsplan som beskriver hva barnegruppen skal 
gjøre i perioden. Barnehagene har egne hjemmesider på internett med informasjon 
og bilder fra hverdagen til barna. Følg også med på oppslag i garderoben. 

Ferie: Alle barn bør ha fire uker ferie i løpet av året. Se barnehagens forskrifter. 

Feiringer: Det er vanlig å markere barnas fødselsdag. Barnehagene markerer også 
jul, påske, karneval, og andre tradisjonelle dager. Barnehagen ønsker også å 
markere tradisjoner fra andre kulturer, og setter pris på besøk av foreldre som 
lager tradisjonell mat, viser bilder eller gjør andre ting for å vise frem sin kultur.  

Taushetsplikt: Alle som jobber i barnehagene har taushetsplikt. Det vil si at 
opplysninger personalet får om barn og familien ikke kan formidles videre uten at 
foreldrene samtykker. 

Kostnad: Barnehagene tilbyr ulike plasser, og prisen varierer etter antall dager 
barnet skal gå i barnehagen, og hvilke måltider som blir servert. Når barnet får 
tildelt barnehageplass gjelder tilbudet frem til skolestart. Det er mulig å endre 
plass. Spør personalet. 

Tolk: Gi beskjed til personalet om det er behov for tolketjenester.  



 

 

Lykke til med tiden i barnehagen! 

 

 

Informasjonsskrivet er utarbeidet med midler fra Kunnskapsdepartementet i 
samarbeid med Eventyrhagen, Steinarskogen barnehage, Skudenes barnehage, 
Kyrkjebakken barnehage og ASKI barnehage. Skrivet er oversatt til: 

• Engelsk 

• Tysk 

• Spansk 

• Oromo 

• Dari 

• Tsjetsjensk 

• Polsk 

• Rumensk 

Oversettelsene finnes på www.minbarnehage.no/Karmoybarnehagene 
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