
Bine aţi venit la grădiniţele din Karmøy! 

 

Cei care se află în centrul atenţiei la grădiniţele din Karmøy sunt copiii. Aici ei vor 
avea posibilitatea să se joace, să înveţe, să-şi facă prieteni, vor fi îngrijiţi şi vor 
avea experienţe de care vor beneficia pe premizele proprii. Copiii vor putea să se 
joace în voia lor afară, în aer curat, să se urce în copaci, să sape în pământ, şi să 
exploreze natura. Personalul grădiniţei îi va trata pe copii cu încredere şi respect, 
şi le vor da posibilitatea de a-şi aduce contribuţia proprie. În broşura „Bine aţi 
venit la grădiniţele din Karmøy” sunt adunate fotografii care descriu activităţile şi 
programul zilnic. 

Scrisoarea de bun - venit 

Când copilul primeşte un loc la o grădiniţă, este trimisă familiei o scrisoare de bun 
– venit. În aceasta sunt cuprinse informaţii despre grupa în care va fi copilul la 
grădiniţă şi data la care va putea începe să o frecventeze. 

Ziua de vizită 

Înainte ca copilul să înceapă să o frecventeze, grădiniţa oferă familiei o zi de 
vizită. Atunci, copilul şi părinţii au ocazia să facă cunoştinţă cu ceilalţi copii şi cu 
personalul, copilul se poate juca puţin, iar părinţii au posibilitatea de a pune 
întrebări.  

Începutul frecventării 

Când copilul începe să frecventeze grădiniţa, se foloseşte de obicei suficient timp 
pentru a acomoda treptat copilul cu noul său program cotidian. Este important ca 
părinţii să pregătească copilul pentru ceea ce se va întâmpla. 

În prima zi se obişnuieşte ca mama sau tatăl să fie la grădiniţă câteva ore, 
împreună cu copilul. Înainte să plece înapoi acasă cu părinţii, copilul poate 
participa la joacă şi la mese.   

În a doua zi, copilul poate rămâne la grădiniţă puţin mai mult decât în ziua 
precedentă. Dacă copilul este suficient de pregătit, mama sau tatăl pot pleca de la 
grădiniţă pentru o perioadă scurtă, înainte de a reveni pentru a lua copilul acasă. 
Părinţii trebuie să fie disponibili la telefon.   

În zilele următoare, programul este adaptat în funcţie de cât de sigur pare copilul 
după primele zile. Dacă totul merge cum trebuie, părinţii pot să aducă copilul la 
grădiniţă, după care să plece câteva ore. Programul zilnic este pus la punct de 
comun acord între părinţi şi personal. 

De obicei, în primele zile, când mama sau tatăl pleacă de la grădiniţă, copilul 
plânge. Este important ca părinţii să-i spună copilului că vor pleca, să-i explice că 
se vor întoarce repede, şi să îi dea un pupic. Lacrimile se liniştesc de obicei 
imediat ce mama sau tatăl au dispărut din vedere. E bine să aduceţi de acasă la 
grădiniţă un lucru familiar, ca de exemplu un ursuleţ, un prosopel moale de alintat,  

 



 

sau alt lucru care-i place copilului. Pe parcurs, puteţi da un telefon ca să aflaţi 
cum stau lucrurile. 

În perioada de adaptare la grădiniţă, multe firme dau părinţilor concediu cu plată. 
Interesaţi-vă la serviciu despre această posibilitate.  

Personalul  

Directoarea sau directorul grădiniţei are pregătire de specialitate. În plus, grupele 
de la grădiniţă au un educator/educatoare cu studii în domeniu. Acesta / aceasta 
este responsabil (ă) de conţinutul pedagogic, pentru a-i îndruma pe ceilalţi membri 
ai personalului, şi pentru colaborarea cu părinţii copilului. 

Multitudinea culturală 

Grădiniţa doreşte să dea dovadă de respect şi consideraţie faţă de diferenţele 
dintre culturi. De aceea, este important ca părinţii să întrebe membrii personalului 
dacă au vreo nelămurire sau dacă nu înţeleg ceva. Grădiniţa are posibilitatea de a 
face schimbări, şi doreşte să aibă cu părinţii o colaborare bună, de care să 
beneficieze copilul. 
 
Convorbirile cu părinţii  

În perioada de începere a frecventării, grădiniţa oferă posibilitatea de a avea 
convorbiri cu părinţii. Acestea sunt convorbiri între părinţi şi educatori. Cu ocazia 
acestei convorbiri, grădiniţa şi părinţii îşi clarifică aşteptările şi cerinţele 
reciproce. Aceasta este şi ocazia pe care părinţii o au de a informa despre ceea ce 
consideră că este important pentru copilul lor. 

Şedinţa cu părinţii  

Grădiniţa aranjează o şedinţă cu părinţii la care sunt invitaţi toţi părinţii. Cu 
această ocazie, se prezintă informaţii utile, şi părinţii au posibilitatea de a pune 
întrebări, de a dezbate şi de a participa pentru a influenţa conţinutul grădiniţei. 
Scopul este de a pune bazele unei colaborări între cămin şi grădiniţă de care să 
beneficieze copiii. 

Rutinele de dimineaţă şi de plecare acasă 

Pentru copil poate fi o siguranţă să aibă rutine bine stabilite. Dimineaţa, mama sau 
tatăl intră cu copilul în vestiar, agaţă hainele cu care a venit de afară, copilul se 
încalţă cu papucei sau încălţăminte de casă, şi, înainte de a pleca părinţii, le dau 
un pupic bun. 

Adulţii însoţitori trebuie să ia totdeauna contactul cu personalul dimineaţa la sosire 
şi după-amiaza la plecare. Personalul are lista de prezenţă, şi trebuie să ştie în 
permanenţă care este situaţia prezenţei la grădiniţă. Este de dorit ca personalul să 
se întâlnească cu părinţii şi copilul dimineaţa, şi înainte ca acesta să plece acasă 
din nou, să aibă timp să discute despre ziua pe care a avut-o copilul. Vă rugăm să 
daţi dovadă de înţelegere dacă uneori există situaţii care împiedică aceasta. 

 



 

Personalul apreciază întrebările şi sugestiile părinţilor. Dacă doriţi să discutaţi ceva 
mai în detaliu, rugaţi să aveţi o convorbire cu părinţii, în special dacă este vorba 
de ceva de care copilul nu trebuie să audă. 

Grădiniţa este extrem de preocupată de siguranţa copiilor şi are rutine bune. Vă 
rugăm să anunţaţi dacă copilul este luat acasă de alte persoane decât părinţii. 
Când veniţi şi când plecaţi, vă rugăm să închideţi poarta grădiniţei. 

Limba maternă  

Pentru a putea să-şi dezvolte un vocabular bogat în limba norvegiană, copilul 
trebuie să aibă o limbă maternă bine dezvoltată. De aceea este important ca 
părinţii să folosească şi să dezvolte limba maternă acasă. La grădiniţă, copilului i se 
va oferi posibilitatea de a participa în grupe de limbă care au în centru însuşirea 
limbii norvegiene. Este bine să discutaţi mult cu copilul despre ce a făcut la 
grădiniţă. Puteţi cere să luaţi acasă fotografii, cântece, sau alte lucruri legate de 
ziua petrecută de copil la grădiniţă. 

Cadrul de funcţionare 

Regimul grădiniţelor din Norvegia este reglementat de Legea Minorilor nr. 65 din 17 
iunie 2005 precum şi de regulamentul despre planul de cadru referitor la conţinutul 
şi sarcinile care le revin grădiniţelor. Grădiniţele au un plan anual de funcţionare 
prin care se concretizează modul în care se lucrează cu planul de cadru. 

Informaţii practice 

Îmbrăcămintea: Copiii sunt şi înăuntru şi afară în fiecare zi tot anul, de aceea 
trebuie să aibă cu ei vestimentaţie potrivită anotimpului. Copiii au nevoie de haine 
de ploaie şi cizme de cauciuc; în plus, trebuie să existe la vestiar şosete, chiloţi, 
pantaloni şi pulover de schimb pentru a putea fi folosite când copiii se udă. Când 
vremea este rece, trebuie să mai aibă la grădiniţă, în plus faţă de cele de mai sus, 
un pulover gros, ciorapi cu chilot, căciulă, mănuşi, salopetă şi încălţăminte de 
iarnă. Pentru a-şi păstra hainele, copiii au locul lor propriu la vestiar.  Este nevoie 
ca părinţii să-şi ajute copiii pentru a păstra ordinea aici. Marcaţi hainele cu numele 
şi prenumele copilului, ca să fie mai uşor să se verifice cui aparţin.  

Pampersuri: La cele mai multe grădiniţe, părinţii aduc ei înşişi pampersuri pentru 
copil, pe când altele oferă scutece contra cost suplimentar. Dacă sunteţi 
interesaţi, întrebaţi membrii personalului. 

Somnul: La multe grădiniţe, copiii dorm afară în cărucior tot anul, dar există şi 
posibilitatea de a dormi înăuntru. Discutaţi cu membrii personalului. 

Mese: Hrana din grădiniţă trebuie să fie sănătoasă şi nutritivă. Copiii mănâncă 
majoritatea meselor la grădiniţă. La unele grădiniţe, copiii aduc cu ei pachet de 
mâncare / hrană pentru bebeluşi. 

Încălţăminte pentru interior: În localul grădiniţei, copiii folosesc papucei sau 
sandale.  

 



 

Absenţe: Copilul poate sosi la grădiniţă după cum convine familiei, dar trebuie să 
anunţe dacă vine după ora 0930 sau dacă îşi ia liber o zi. Sunaţi sau trimiteţi un 
SMS. 

Boală: Când este bolnav, copilul trebuie să rămână acasă. Dacă copilul se 
îmbolnăveşte la grădiniţă, personalul dă telefon la părinţi ca să vină să ia copilul 
acasă. 

Formularul: Este important să completaţi formularul cu informaţii despre copil:  
număr de telefon, starea sănătăţii, medic de familie şi ceea ce are / nu are voie; 
predaţi acest formular la grădiniţă cât de repede posibil. Nu uitaţi să anunţaţi 
atunci când intervin schimbări în aceste informaţii în perioada în care copilul 
merge la grădiniţă.  

Informaţii: Se distribuie un plan lunar în care sunt descrise activităţile grupei în 
perioada respectivă. Grădiniţele au site-uri proprii pe internet unde sunt incluse 
informaţii şi fotografii din activitatea cotidiană a copiilor. Urmăriţi de asemenea 
panoul de informaţii din vestiar.  

Vacanţa: Toţi copiii trebuie să aibă patru săptămâni de vacanţă în timpul anului.  
Consultaţi regulamentele grădiniţei.  

Sărbătoriri: Se obişnuieşte să se sărbătorească ziua de naştere a copiilor. 
Grădiniţele sărbătoresc de asemenea Crăciunul, Paştele, carnavaluri, şi alte zile 
tradiţionale. Grădiniţa doreşte de asemenea să marcheze tradiţii din alte culturi, şi 
apreciază vizite din partea părinţilor care pregătesc feluri de mâncare tradiţionale, arată 
fotografii, sau îşi prezintă cultura în alte moduri.  

Obligaţia păstrării secretului profesional: Toţi cei care lucrează în grădiniţe au 
obligaţia păstrării secretului profesional. Aceasta înseamnă că toate informaţiile pe 
care le primeşte personalul despre copil şi familia acestuia nu pot fi transmise mai 
departe fără consimţământul părinţilor. 

Preţuri: Grădiniţele pun la dispoziţie diferite tipuri de locuri, iar preţul diferă în 
funcţie de numărul de zile pe care le va petrece copilul în grădiniţă, şi ce mese 
mănâncă acolo. Locul pe care îl primeşte copilul la grădiniţă este valabil până când 
acesta merge la şcoală. Este posibil să schimbaţi locul. Pentru informaţii 
suplimentare, întrebaţi membrii personalului. 

Interpret: Dacă este necesar sprijinul unui interpret, anunţaţi personalul 
grădiniţei.  

Succes în anii pe care îi veţi petrece la grădiniţă! 
 
 

Oversettelsen er utarbeidet med midler fra Kunnskapsdepartementet i 
samarbeid med Eventyrhagen, Steinarskogen barnehage, Skudenes 
barnehage, Kyrkjebakken barnehage og ASKI barnehage. 


