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Barnehagen ABC

Allergier

Si ifra hvis det er noe barnet reagerer allergisk eller ømfintlig på. Det er mulig å plassere 
akuttmedisiner hos oss og instruere oss i bruk av disse.

Ankomstfase

For å få en god barnehagestart i gruppen Blå, Gul og hos Spurvene er det optimalt at barnet er 
ferdig avskjedig senest til kl 8:30. Hos førskolebarna av den Grønne Gruppen er det 5 minutter før 
språkgruppen begynner, og aller senest til kl 8.45.. I regnbuegruppen frem til kl 8.30.

Bursdager

Vi feirer barnas bursdag sammen med hele gruppen. Gi oss beskjed når dere ønsker at vi feirer 
og hvilken «bursdagsmat» dere ønsker å ta med til hele gruppen. Ved private bursdagsfeiringer 
ber vi om at dere sender informasjonene per post eller e-post og at de ikke deles ut i barnehagen. 
Ellers blir barna som ikke inviteres fort lei seg.

Drikke

Te og vann tilbyr vi gjennom hele dagen, Melk ved interesse.

Dugnader

Gruppene tar eventuell kontakt med dere i forhold til dugnadsinnsats. Det er en del oppgaver i 
løpet av barnehageåret som kan fordeles slik at det passer for foreldre og barnehagen. 

Egne leker eller personlige ting

Egne leker eller personlige ting må bli hjemme. Barnehagen tar ikke ansvar for disse. Unntak er 
kosedyr, koseklut eller når gruppen har en leketøydag.

Ferier
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Barnehagens ferier finner dere i ”Jahresübersicht” (årsplanen) for eksempel på hjemmesiden vår.

Foreldrekveld

Hvert år i september har vi en foreldre/informasjonskveld. Den første delen er i hver 
gruppe. Den andre delen er foreldrerådet og sammen med alle foreldre. Foreldrekvelden i 
mars planlegges mellom gruppeleder og foreldrekontakten. Foreldrene kan si ifra til 
foreldrekontakten hva slags foreldrekveld de ønsker. 

Foreldresamtaler

Det er viktig for oss å ha en god kommunikasjon med foreldrene. Kontakten med dere, kunnskap 
om barnet og dets hjemmesituasjon hjelper oss til å bli kjent med barnet og til å forstå det. Derfor 
avtaler vi med dere en foreldresamtale i løpet av barnehageåret. Her snakker vi også om den 
individuelle utviklingen til barnet. Er det ønsket at barnet på sikt skal begynne på den tyske skolen 
er det viktig for oss å vurdere, sammen med foreldrene, om skolen og tidspunktet for skolestart er 
det beste for barnets utvikling. Barn født fra januar til september begynner på skolen i det året de 
fyller 6 år. Barn født fra oktober til desember i det året de fyller 6 år er «kan» barn. Her ser vi nøye 
på barnets utvikling. Av og til lønner det seg å gå et år til på førskole og starte året etter i 1.klasse.

Forbud

Private kjøretøy slik som sparkesykkel, løpesykkel, sykkel, trehjulsykkel, etc. skal settes igjen bak 
søppelcontainere til venstre for skolens inngangsport.

Ikke la barna ta med:

- Tyggis
- Godteri (chips, sjokolade, seigmenn, kjærlighet på pinne…)
- Drikke med sukker i

Fravær

Kommer ditt barn ikke eller senere i barnehagen, si i ifra senest kl 8.30. Dette for å kunne 
planlegge i gruppen. Våre mobilnumre er

Blå gruppe: 947 91 932

Gul gruppe: 947 91 656

Grønne gruppe: 950 13 132

Regnbuegruppe 948 16 355

Spurvegruppe 995 66 106

Henting

Barnehagen stenger kl 16:45. Planlegg hentingen slik at dere er hos oss senest kl 16.30. Dere 
trenger ofte en del tid. Barna trenger andre klær, dere ønsker å reise et annet sted og ønsker å 
skifte bleie først, etc. Dersom foreldre bruker lengre tid enn kl 16. 45 må dere underskrive at dere 
er for sent. Ved gjentagelse beregner vi 200,- hvor hvert kvarter.
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For å ivareta tilsynet er det viktig at barnet blir avmeldt hos personalet før dere går fra 
barnehagen.

Henteliste

Når barnet begynner i barnehagen trenger vi en liste over alle personer som er autorisert av 
foreldrene til å hente barnet. Liste til å fylle ut får du hos barnehagepersonalet.

Hjemmeside/Informasjon

Vår hjemmeside: www.deutscheschule.no. For barnehageforeldre finnes et sikret område, hvor 
man trenger passord og brukernavn. Begge deler får dere hos barnehageledelsen. Her ligger 
aktuell informasjon og våre ukeplaner. I tillegg får dere inn i mellom foreldrebrev eller e-post. Se 
helst daglig på oppslagstavlene i inngangsarealet, ved gruppene våre og ukeplanene til de enkelte
gruppene.

Hviletid

For å få nok kraft til den andre delen av barnehagedagen har vi hviletid fra kl 13 til 14. 
Spurvegruppen starter ca. kl 12.30. Vennligst ikke hent barnet akkurat da.

Innesko

Barnet trenger innesko etter årstidene og som er sklisikre (vennligst ikke Croques). Pass på at de 
er enkle til å ta på og av slik at barnet klarer det selv. Sjekk skostørrelsen og tilstanden med 
jevnlige mellomrom.

Klær

Vi ønsker praktiske og behagelige klær, som også kan bli skitne. Vi går ut i alle slags vær, så pass 
på at klærne passer til dagens vær. Barnet skal alltid ha i barnehagen regnjakke, regnbukse, 
gummistøvler, etc. Om vinteren trenger vi vinterparkdress eller boblejakke –og bukse, ullundertøy, 
lue, votter og fôrede gummistøvler.

Det er viktig at barnas navn står i klærne og at dere hjelper til med å gjøre barnet oppmerksom på 
hvor barnet skal legge klærne sine tilbake i barnehagen. Rikelig med skifteklær legges i en 
pappeske over barnets garderobekrok.

Manglende ting

Hvis dere ikke finner tingene til barnet, se i kassen til gruppen eller i inngangsarealet til 
barnehagen. Her samler vi disse tingene. Etter hvert gir vi disse bort til Fretex.

Morgenkrets

Hver dag kl 8:45 til ca 9:00 har vi morgenkrets (spurvegruppen kl9:00 til ca. kl9.15). Hvis dere 
kommer akkurat da, ikke forstyr oss, men vent foran gruppedøren til vi er ferdige.

Måltider
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Gi barnet rikelig med mat til både frokost og lunsj i barnehagen. Vi ønsker ikke søtsaker slik som 
kjeks eller sjokolade. Om ettermiddagen tilbyr vi et stort fruktfat. Alle grupper lager et varmt måltid 
sammen med barna en gang i uken.

Observasjoner

Det er en del av jobben å observere barnet individuelt og målrettet. Slike observasjoner er 
grunnlaget for å gi god individuell utviklingsstøtte og for foreldresamtaler.

Perm / Portfolio

Vi samler tegninger og oppgaver av barna. Vennligst ta med en perm til barnet når det starter i 
barnehagen.

Planleggings- og videreutdanningsdager

Opp til 5 dager i året er barnehagen stengt pga. planlegging og videre utdanninger. Datoene ligger
i ”Jahresübersicht” (årsplanen).

Praktikanter

Barnehagen vår er en utdannelsesinstitusjon. Stort sett er det unge mennesker som blir 
førskolelærere eller er fra andre sosiale utdannelsesretninger. Ofte er vi den siste praktiske 
institusjonen før studentene er ferdig utdannet. Derfor er det viktig at vi deler våre erfaringer med 
praktikantene. Disse deltar ved alle aktiviteter og individuelle tiltak ovenfor barnet. I tillegg skal 
praktikanter også forberede og gjennomføre foreldresamtaler under veiledning av pedagogisk 
leder.

Regelmessige aktiviteter

- Tilrettelagte aktiviteter (morgenkrets, bevegelsestilbud (gym), språktilbud, sang- og 
lekegrupper, kunstneriske tilbud,…

- Turer

- Hviletid/Sovetid

- Lage mat / bake

- Prosjekter

- Fester

- Frilek inne og ute

Ryggsekk

Ryggsekk er den perfekte barnehageveske. Pass på at ryggsekken har en bryst rem slik at 
skulderstroppene ikke sklir nedover barnas armer.
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Sommerbarnehage

I slutten av juli har vi en sommerbarnehage til barn som gikk i den Gule, Blåe, Grønne eller 
Regnbuegruppen (ikke spurvegruppe). Bindende påmeldingsfrist er 1. april. Vi kommer med 
nærmere informasjon i løpet av vinteren.

Sykdom

For å unngå smitte send barnet først helt frisk tilbake til barnehagen, dvs. når barnet har vært 
hjemme symptomfri i minimum 24 timer ved feber og 48 timer etter diaré og/eller oppkast (sjekk 
”faglige råd” folkehelseinstituttet, januar 2009). Dersom barnet skal ta medisin mens barnet er i 
barnehagen, må foreldrene fylle ut et skjema. Her får vi skriftlig å vite hvilken medisin som skal 
tas, mengde og tidspunkt. Personalet har skjemaet liggende. 

Teater

I løpet av et barnehageåret har vi spesielle tilbud, f.eks. teaterbesøk eller at en teatergruppe 
kommer på besøk til oss. Slike tilbud er avtalt med foreldrekontaktene og/eller SU, som består av 
både foreldre og ansatte. Her trenger vi økonomisk støtte fra foreldrene, dvs. kostnader som 
foreldre betaler. For foreldre som ikke ønsker at barnet deltar garanterer vi tilsynet for barnet i 
barnehagen.

Tilsynsplikt

Våre ansatte har tilsynet for barnet deres mens det er i barnehagen. Tilsynstiden begynner når 
dere leverte barnet personlig inn i gruppen til en medarbeider og slutter når dere personlig sier til 
en medarbeider at dere er kommet for å reise hjem.  Kommer andre personer for å hente barnet, 
og som står på listen, si ifra per telefon eller når dere leverer barnet om morgenen.

Turer

Husk på turdager at barnet trenger en matboks til frokosten i barnehagen. På turen trenger barnet 
en matboks med helst to skiver brød, frukt og/eller grønnsaker, en full drikkeflaske og et 
sitteunderlag i en ryggsekk med bryst rem (for å unngå at stroppen sklir ned armene). Av og til er 
vi på tur til kl 15.

Åpningstider

Mandag – fredag kl 7:45 til 16:45

Til slutt

Har dere flere spørsmål, ta kontakt med oss medarbeidere. Vi er åpen for konstruktive innspill og 
ideer.
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