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1.0 

INNLEDNING 

 
Du holder nå foran deg  

den generelle informasjonen for Blomsterenga barnehage. 
Planen omfatter både barnehagen i Lundebyveien 2 og på Vollene naturbarnehage. 

 
 

I planen  
har vi forsøkt å samle  

de fleste bestemmelsene på barnehageområdet,  
slik at både foresatte og ansatte har et oppslagsverk,  

hvis det er barnehagespørsmål man er usikker på. 
 
 

Den generelle informasjonen  
legges ut elektronisk 

 
 

Det opplyses  
at den generelle informasjonen revideres administrativt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den forrige revideringen av planen  
ble foretatt i forkant av barnehageåret 2014 – 2015  
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VELKOMMEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

til  
 
 

BLOMSTERENGA BARNEHAGE 
 

o Lundebyveien 2 
 

o Vollene naturbarnehage 

 
 
 

 
 
 
2.0 HVA SIER BARNEHAGELOVEN? 
 
Lov om barnehager legger rammene for virksomheten i alle landets barnehager og pålegger 
alle landets barnehager å utarbeide årsplan for det pedagogiske tilbudet til barna. Den peda-
gogiske årsplanen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen hvor representanter fra de 
foresatte, fra eier og fra de ansatte blir enige om målene for arbeidet med barna.  
 
Den generelle informasjonen utarbeides administrativt og revideres i takt med nye 
bestemmelser og føringer. 
 
 
Barnehageloven begynner med å trekke opp  
formålet med barnehagen før den gir opplysninger  
om barnehagens innhold og trekker opp barnas rett til medvirkning: 
   
 

 § 1. 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. Barnehagen  

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk  
arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen,  

på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier  
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  
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Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 

forutsetninger. 

 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og 

glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 
 

 § 2 Barnehagens innhold 
 

 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 
 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 
 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder 
samiske barns språk og kultur.  

 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve 
glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets 

interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
 

 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.  
 

 

§3 Barns rett til medvirkning 
  

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. 

 
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fall det er ønskelig med ytterligere informasjon om bestemmelsene i barnehageloven 
henvises til følgende adresse: www.http//lovdata.no  

 

 

http://www.http/lovdata.no
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3.0  HVA STÅR I RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGEN? 
 
Innholdet i rammeplanen bygger på bestemmelsene i Lov om barnehager. Innledningsvis i 
planen står det at målsettingen med planen er å gi styrer, de pedagogiske lederne og øvrige 
ansatte i barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens virksomhet.  
 
 
Rammeplanen framhever betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter 
til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn - og har på den 
måten både et ”her-og-nå”- perspektiv og et framtidsperspektiv. Rammeplanen sier videre at 
barnehagen skal: 

 støtte og ta hensyn til det enkelte barn og på samme tid ivareta hensynet til 
fellesskapet. 

 sikre barna et oppvekstmiljø som både gir utfordringer og trygghet mot fysiske  
og psykiske skadevirkninger 

 styrke barns muligheter for læring og aktiv deltagelse i fellesskapet med jevnaldrende 
 forebygge diskriminering og mobbing 
 bidra til å utjevne sosiale forskjeller  
 fremme livsmestring og helse 

 
 
Barns rett til medvirkning understrekes både i barnehageloven og rammeplanen. I planlegg-
ingen av det pedagogiske tilbudet er det viktig at personalet både er klar over og tar hensyn 
til at medvirkning krever både tid og rom for å lytte og samtale. Hensikten med å gi barna økt 
medvirkning er å motivere barna til å påvirke sin egen hverdag og på sikt legge grunnlaget 
for aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn 
 
Rammeplanen fastsetter at barnehagens innhold skal være allsidig  
og variert slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som  
støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For  
å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig  
pedagogisk tilbud er barnehagens innhold delt inn i  
sju fagområder som er sentrale for opplevelse,  
utforskning og læring. Fagområdene er i stor 
grad de som barna senere møter 
som fag i skolen. 
 
 
Rammeplanen har følgende fagområder: 
 

 Kommunikasjon, språk og tekst  
 
 Kropp, bevegelse mat og helse  

 
 Kunst, kultur og kreativitet  

 
 Natur, miljø og teknologi  
 
 Etikk, religion og filosofi  

 
 Nærmiljø og samfunn  

 
 Antall, rom og form 
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4.0 LOKALE BESTEMMELSER PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 

 

4.1       ÅPNINGSTIDER 

 
Den kommunale barnehagen har en åpningstid fra kl. 06.30 til kl. 17.30. Naturbarnehagen på 
Vollene har åpningstid fra kl 07:00 – 17:00. 

Barnas maksimale oppholdstid pr dag er satt til 10 timer. 

Barnehageåret går fra barnehageplassen stilles til disposisjon i august til primo juli året  
etter. (Se forøvrig pkt. 4.15).               

             
 
 
 
4.2       TILDELING AV PLASS 
 

Når du har fått plass i barnehagen, beholder du plassen til den eventuelt sies opp, barnet 
begynner på skolen eller man flytter ut av kommunen. Ved oppsigelse av plass beholder    
du plassen i 1 mnd. fra barnehagen mottar skriftlig melding. 

Eventuelle ledige plasser vil bli fylt opp gjennom hele året. 

 

 

4.3       HVOR KOMMER BARNA FRA? 
 

Barnehagen tar primært opp barn som er bosatt i kommunen.  

 

Ved ledig kapasitet er det åpnet for at innbyggere utenfor Spydeberg kommune kan innvilges 
barnehageplass. Barn fra andre kommuner kan tildeles plass i fall det ikke er lokale søkere 
på ventelisten.  Det legges videre til grunn at barna fra andre kommuner beholder plassen ut 
barnehageåret og må søke på nytt i forhold til neste barnehageår.  

 
 

4.4  KJØP AV DAGPLASSER - EKSTRADAGER 

 

I løpet av barnehageåret 2004-2005 ble det åpnet for muligheten til å kjøpe dagplasser for 
foresatte med barn som har deltidsplass i barnehagen. Dette er mulig i fall avdelingen ikke  
er fullt utnyttet - eller at barn som er tildelt plass er borte fra barnehagen en eller flere dager. 
 
I fall det er ønskelig å kjøpe dagplass kan forespørsel rettes til avdelingspersonalet eller 
styrer, som kan gi deg rask tilbakemelding. Ved salg av dagplasser legges prinsippet 
om ”først til mølla” til grunn.  
 
En dagplass koster 250 kroner pr. dag. Betalingen vil bli avkrevd ved neste månedsbetaling 
for barnehageplassen. De som benytter ordningen må bekrefte skriftlig kjøpet av dagplassen 
og skal ha en kopi avtalen.   
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4.5       GRUPPEINNDELING 
 
I barnehagen i Lundebyveien 2 er det 6 avdelinger, som er bygget på følgende vis: 

 3 avdelinger for barn under tre år 
o på hver avdeling er det plass til 14 barn pr. dag 

 3 avdelinger for barn over tre år 
o på hver avdeling er det plass til 26 barn pr. dag 

 
Mye av tiden er barna på avdelingene hver for seg, - men med jevne mellomrom er det 
aktuelt å dele barna etter alder for at flest mulig skal ha størst mulig utbytte av et opplegg. 
Til tider arrangeres felles opplegg og da blandes barna fra avdelingene på den måten som 
passer best til opplegget. Når avdelingspersonalet avvikler avdelingsmøter, passes alle 
barna av personalet fra de andre avdelingene.  

 
 
I barnehagen på Vollene er det 1 avdeling med plass til 18 barn pr. dag.  

Hovedregelen i barnehagen er at barna som tilbys plass skal være 
over tre år. Personalet i barnehagen har samarbeidstid etter 
barnehagens åpningstid. 

 
 
 
4.6   FORSIKRING 
 
Alle barna og de voksne i barne- 
hagen er forsikret, - ulykkesforsikret.  
Forsikringen gjelder både når barnet  
er i barnehagen, på turer med barnehagen  
og når barnet er på vei til eller fra barnehagen. 
 
Behandling hos lege, tannlege, 
sykehus eller eventuelle spesialister  
og transport til behandling dekkes også av forsikringen. 
 
 
 

4.7     VELFERDSMIDLER 

 

Det er ikke avsatt midler til velferdstiltak for barna i barnehagens 
budsjett, men betaling som mottas ved foreldrekaffe og andre  
arrangement benyttes til gode formål med barna. 
 
 
 

4.8     OPPTAKSKRITERIER 

 
Barn har rett til barnehageplass i fall de foresatte søker innen søknadsfristen ved hovedopp-
taket og barnet fyller ett år innen 1.9 i søknadsåret. Familien har videre rett til å få innvilget 
første - eller andre ønsket sitt i forhold til hvilken barnehage de ønsker barnet skal tildeles 
plass.   
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Ved opptak skal det enkelte barns behov for plass tillegges stor vekt. Styrer skal videre ved 
tildeling av plass i barnehagen se til at sammensetningen av barnegruppene blir mest mulig 
lik den en finner ellers i samfunnet. 

 

Forøvrig skjer opptak etter følgende prioritering: 
1.  Barn med funksjonshemninger 
2.  Barn av enslige foresatte 
3.  Barn fra hjem hvor det er langvarig sykdom 
4.  Barn som i sterk grad trenger miljøforandring 
5.  Barn fra hjem hvor de foresatte på grunn av sitt arbeid ikke kan føre tilsyn med barnet. 
6.  Barn som det andre grunner søkes plass for. 
7.  Barn fra andre kommuner  
 
Hvis det er flere søkere enn plasser og søkerne stiller likt skal det foretas loddtrekning.  

 
 
 
4.9     OPPTAKSRUTINER 
 
Det er styrer i barnehagen som foretar opptak av barn i barnehagen. Opptaket skjer etter 
delegert myndighet fra rådmannen og gjøres i tråd med nasjonale føringer og prioriteringer 
fastsatt av kommunestyret.  
 

De foresatte har adgang til å klage på vedtak man ikke er fornøyd med. Etter ny ordning er 
det Formannskapet som er klagenemnd og behandler klagene. Klagene skal sendes styrer, 
som vurderer om de skal imøtekommes. Klager som ikke får medhold oversendes Klage-
nemnda til vurdering. 

 

 

4.10    BETALINGSMÅTE 

 
Oppholdsbetaling foretas til kommunekassen  
med betalingsfrist den 15. i hver måned (unntatt juli måned).  
 
 
 
 
4.10.1  REDUSERT BETALING 
 
I forhold til de ordinære betalingssatsene som kommunestyret fastsetter, innrømmes det 
moderasjon hvis søsken er innvilget plass: 

 for 2. barn betales 70 %  (30 % søskenmoderasjon) 

 for 3. barn betales 50 %, osv. (50 % søskenmoderasjon) 
 
Det kan søkes sosialkontoret om hel eller delvis friplass. 

Når et barn er fraværende på grunn av sykdom i mer enn 2 uker sammenhengende, redu-
seres betalingen med 1/22 for hver dag barnet er borte. Det må framlegges legeattest.  
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4.10.2  EKSTRA BETALING 
 
Alle foresatte er kjent med at barnehagen stenger kl. 17.00. Det hender likevel at barn blir 
hentet etter stengetid. Dette er ikke en ønskesituasjon verken for barna det gjelder - og heller 
ikke for de ansatte.  
 
På bakgrunn av erfaringer fra andre barnehager er det innført ekstrabetaling ved for sent 
henting av barn. Ordningen trådde i kraft ved oppstart av barnehageåret 2005 - 2006.  
Satsen for ekstrabetalingen vil bli lagt på samme nivå som sammenlignbare  
barnehager benytter, - kr. 100 pr. påbegynt kvarter 
 
 
4.11  PERSONLIGE OPPLYSINGER 
 
Samtidig som du får melding om plass i barnehagen vil du finne et skjema hvor du kan føre 
inn barnets navn og adresse, hvem som kan hente barnet, opplyse om eventuelle allergier 
og gi personalet tillatelse/ ikke tillatelse til ulike aktiviteter. Skjemaet må fylles ut og leveres 
barnehagen før barnet skal starte.  

Det kan opplyses at opplysningene vil bli behandlet konfidensielt i barnehagen. 

 
 
4.12     MATORDNINGEN 
 
Barnehagen skal sørge for at barna får de nødvendige måltider mat - sikringskost hver dag.  
 
Det er to hovedmåltider i barnehagen. Barna har med niste  
til det ene måltidet, - mens barnehagen kjøper inn maten  
og serverer det andre måltidet. Kostnadene ved 
måltidet barnehagen serverer kommer i tillegg  
til oppholdsbetalingen og skal spesifiseres  
på betalingsgiroen. 
 
Barna spiser som hovedregel nista si til frokost om ikke annen  
beskjed er gitt. Når det gjelder måltidene barnehagen  
ordner i stand, er brødmat med pålegg det vanligste,  
men en til to ganger i uka serveres 
barna varm mat.  
 
På bakedager bytter barna på å hjelpe til med bakingen. 
 
I tillegg  
serveres barna et enkelt fruktmåltid på ettermiddagen. Frukten er inkludert i kostbetalingen. 
 
 
 
4.13     PLANLEGGINGSDAGER 
 
Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Dagene er 
etter ønske fra barnas foresatte lagt til de samme dagene som skolene har planleggings-
dager. Tidspunktet for planleggingsdagene er lagt inn i kalenderne i barnehagens pedago-
giske årsplan. På disse dagene er barnehagen stengt. 
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4.14     SYKDOM 
 
Syke barn kan ikke mottas i barnehagen og må holdes hjemme til de blir friske. 

Barnehagene har fått utarbeidet en brosjyre om hvordan både foresatte og personell skal 
forholde seg i tilfelle sykdom. Da det vil bli for omfattende å gå inn på barnehagens regler for 
sykdom, vil vi i denne sammenheng henvise til brosjyren om sykdom, som sendes ut ved til-
deling av plass. Denne kan om ønskelig fås utdelt i barnehagen. 

 
 
 
4.15     FERIEORDNING 
 
I den kommunale barnehagen er det lagt opp til at barna skal ha fire ukers ferie i løpet av 
barnehageåret. Barnehageåret starter hvert år på tirsdagen i den første uka hvor alle virke-
dagene er i august - og går frem til de tre siste ukene før neste barnehageår starter.  

Barnehagen er stengt 3 uker i løpet av sommeren hvor barna har ferie, - jfr. vedtektene for 
barnehagen. 
 
Barnas fjerde ferieuke er barnehagens planleggingsdager, som utgjør fem dager i løpet av 
barnehageåret.  
 

 

 
4.16     DEN FØRSTE TIDEN 
 

4.16.1  BARNEHAGEOPPSTART 

 
Vi vil at en av de foresatte er  
sammen med barnet minimum  
hele den første dagen i barnehagen.  
Hvor fort man bør la barnet være på  
egen hånd kan diskuteres med  
avdelingspersonalet, som  
kan gi råd og tips. 
 
 
4.16.2  DAGLIG KONTAKT 
 
Personalet i barnehagen legger stor vekt på den daglige kontakten med de foresatte og 
mener det er en viktig del av foreldresamarbeidet. Derfor er det nødvendig at barna følges 
inn i barnehagen om morgenen. Da kan de foresatte være sikre på at personalet har regi-
strert at barnet er kommet. 
 
Det hender at barnehagen må komme i kontakt med de foresatte i løpet av dagen. Det er  
da viktig at barnehagen får beskjed hvis dere ikke er å treffe på det telefonnummeret som  
er oppgitt. 
 
Mange beskjeder og annen informasjon blir gitt elektronisk gjennom IST Direkte. Hver 
foresatt får opprettet brukernavn og passord for å kunne logge seg inn på dette systemet slik 
at de kan motta alle beskjeder og også gi beskjeder til barnehagen. Nettadressen til dette 
systemet er: personale.direktebhg.no 
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4.16.3  TA MED LEKER TIL BARNEHAGEN 
 
Det hender fra tid til annen at barna har lyst til å ta med leker hjemmefra til barnehagen. Når 
et barn akkurat har startet i barnehagen kan det være trygt og godt å kunne ta med en leke 
e.l. som kan gi trygghet, men etter hvert som barnet blir kjent på avdelingen vil sikkert 
behovet avta. 

Leker hjemmefra skal normalt ikke tas med til barnehagen. Barnehagen kan heller ikke stå 
ansvarlig i tilfelle slike leker kommer bort eller blir ødelagte. 

 

4.16.4  KLÆR 

 
Barna skal være lett kledd innendørs. Vi ønsker videre at alle barna har tøfler, innesko e.l. 
som benyttes i innetiden.  I garderoben må alle barna ha et sett ekstratøy liggende, slik at de 
kan bytte hvis de blir våte, sølete e. l.  

Vi er som regel ute i all slags vær - og ber derfor om at barnet har støvler og gummitøy i 
barnehagen.  

 
Hvis noen av barna bruker bleier …. 
må de foresatte sørge for at det er tilstrekkelig med bleier i barnehagen. 
 
Barnehagen har eget utkledningstøy, og utkledningstøy skal normalt ikke tas med til 
barnehagen med mindre det arrangeres karneval eller at personalet bestemmer at det er OK. 
 
Barnehagen kan ikke stå erstatningspliktige i fall tøy blir borte eller ødelagt i barnehagen. Ta 
derfor med tøy som man ikke er redd for. 
 
 
 

ALT TØY MÅ MERKES MED BARNETS NAVN 

 
 
 

4.16.5  HVEM HENTER BARNET? 

 
Totalt er det 138 barnehageplasser i den kommunale barnehagen. Med utgangspunkt i 
barnas sikkerhet og de foresattes trygghet ønsker personalet å være sikker på at barna 
hentes av de som skal hente barnet. Derfor vil du ved barnehagestart måtte angi om hvem 
som kan hente barnet i barnehagen. Hvis du sender en annen til barnehagen enn personen 
på listen, må du gi beskjed til barnehagen i hvert enkelt tilfelle.  
I motsatt fall vil barnehagen ikke overlate barnet før saken er undersøkt. 
 
For oversiktens skyld, - 
skal den som henter barnet ta kontakt med en av de voksne på avdelingen før de drar hjem. 
 

 

4.16.6  TIDER 

 
Vi ber om at alle barna som skal spise frokost i barnehagen er tilstede innen kl. 09.00. 
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Hvis ditt barn kommer senere eller skal dra tidligere enn vanlig, vil barnehagen gjerne ha 
beskjed så misforståelser kan unngås. Feriedager og annet fravær meldes også inn til 
personalet via IST Direkte. Vi vil gjennom ukeplanene forsøke å informere om turer som har 
tidlig avgang eller sen retur. 

 
 
5.0      STYRING OG SAMARBEID 
 
 
I dette kapittelet vil du finne opplysninger om de formelle samarbeidsorganene i barnehagen. 
Videre har vi prøvd å fortelle hvorfor foreldresamarbeidet er så viktig og vist hvordan vi vil 
vektlegge dette arbeidet hos oss. 
 
 

5.1 STYRINGSVERKET I BARNEHAGEN 

 
Lov om barnehager slår fast at hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldre-
råd - som er barnehagens formelle styringsorganer. Sammen med styrer skal utvalgene 
ivareta både det særlige samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet og utviklingen          
av den virksomhet som skjer i barnehagen. 

 

 

5.2      FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG 
 

5.2.1  OM FORELDRERÅDET 

 
Lov om barnehager sier følgende om foreldremedvirkning i kapittel 2, § 4 i forbindelse med 
barns og foreldres medvirkning: 

§ 4. Foreldreråd  
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til                  
at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15  

satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 
 

 
 
5.2.2    OM SAMARBEIDSUTVALGET  
 
I forskriftene til lov om barnehager, står det i kapittel 2 § 4: 

§ 4. Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 
foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter 

eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 
 

I den kommunale barnehagen har både foresatte, ansatte og eier to representanter hver i 
samarbeidsutvalget. Foreldrerepresentantene velges på første foreldrerådsmøte på høsten. 
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Ved valg bør en søke å ivareta at så mange av avdelingene som mulig blir representert. 
Ansatte i barnehagen bør vanligvis ikke velges til foreldrerepresentanter.  

Enhetsleder er sekretær - og innkaller og skriver referat fra møtene. 

 

 
Både foreldre- og ansattes repre- 
sentanter velges for et år om gangen,  
men kan velges igjen. Det er en fordel  
at i alle fall en representant sitter over  
slik at kontinuiteten er sikret. 
 
 
Eier oppnevner sine representanter etter  
faste regler og hos oss hvor kommunen  
er eier, følger representantene kommune- 
valgperioden. De velges da for fire år om  
gangen. Representantene velges vanligvis  
av kommunestyret og skal ivareta eiers 
interesser. 

 

 

 

 

MEDLEMMER      -           HAR TAUSHETSPLIKT 

i forhold til Forvaltningsloven § 13 til 13f,  
når det gjelder saker som behandles eller opplysninger de blir gjort kjent med. 

 
 
 
 
 

5.3       BRUKERRÅDET 

 
Kommunestyret gjorde våren 2002 vedtak om at det skal opprettes Brukerråd for brukermed-
virkning ved alle virksomheter i kommunen. Brukerrådet skal normalt bestå av 5 medlemmer 
og enhetsleder er sekretær for rådet. Brukerrådet skal konstituere seg selv ved å velge  
leder og nestleder. 
 
 
Brukerrådet skal være et rådgivende organ med reell innflytelse, men kan imidlertid ikke fatte 
bestemmelser som griper inn i den administrative strukturen og rådmannens myndighet til å 
instruere virksomhetslederne, - jfr. vedtektene for barnehagen. 
 
Sentrale oppgaver for Brukerrådet vil være: 
> behandle virksomhetsplan og rammebudsjett for virksomheten 
> uttale seg om intern organisering av virksomheten, gjennomføring av tjenesten  
   og forhold knyttet til driften som kvalitet, service, åpningstider, m. m 
 
 
De foresatte velger representanter til Brukerrådet på barnehageårets første foreldremøte, 
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som vanligvis gjennomføres i perioden august/september hvert år.  
 
 
 
5.4       FORELDRESAMARBEID 
 
Barnehageloven legger opp til at 
det er foreldrene som har hoved- 
ansvaret for barnas omsorg og 
oppdragelse. 
 
Barnehagens oppgave er å hjelpe 
foreldrene i dette arbeidet. Det  
forutsetter, som barnehage- 
loven sier, at barnehagen  
klarer å utvikle en god forståelse  
og nært samarbeid med barnas hjem. 
 
I dette arbeidet er det viktig med åpenhet. Vi vil arbeide for at foreldrene skal føle den 
nødvendige trygghet til at de kan ta opp alt som knytter seg til f.eks. barnets utvikling, 
samarbeidet med barnehagen, osv. Vi ønsker både ris og ros slik at tilbudet til barna        
skal bli best mulig. 

Vi tror at det er hjemmet som kjenner sitt barn best, mens personalet kan mest om barns 
utvikling og tilrettelegging og stimulering av barn i store grupper. Med et godt samarbeid 
ligger derfor forholdene til rette for at vi sammen kan utfylle hverandre og dra lasset i     
«riktig retning».  

 

 

Slik kan barnehagen bli det vi ønsker: 
ET FELLES MILJØ MED FELLES INTERESSER OG FELLES ANSVAR. 

 
 

 

 
Personalet i barnehagen vil etter  
beste evne og så langt det er mulig  
forsøke å tilpasse aktivitetene etter  
ønske og behov fra foreldrene. Dette 
gjelder både enkeltvis og i gruppe.  
 
  
Det er derfor ønskelig å opplyse at alle  
foresatte har en sterk posisjon i forhold  
til å påvirke det som skjer i barnehagen.  
Dette kan skje både i møter, samtaler  
og drøftinger med personalet i barnehagen. 
 
 
 
 
 
ÅRSPLANEN for barnehagen er vårt viktigste dokument  
og her legges størsteparten av grunnlaget for barnehagens drift og arbeidsformer 
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Med hensikt legger vi opp til varierte former for samarbeid. Dette fordi vi tror at ensidige 
former for foreldrekontakt vil føre til at bare en viss gruppe av foreldrene nås og det er  
ikke i vår interesse. Vår målsetting er god kontakt med alle barnas hjem. 
 
Med dette håper vi på god deltagelse fra foreldrene i planleggingen av virksomheten i 
barnehagen. Det kan gjøres når barnehagen legger fram emner den har tenkt å behandle  
og ber om synspunkt fra foreldrene eller bidrag til den praktiske gjennomføring av emnet. 
Kanskje kjenner noen av de foresatte spesielle forhold i nærmiljøet og/eller har kontakter 
som kan utnyttes i det pedagogiske arbeidet. Noen har kanskje interesser eller forslag til 
emner og tema som kan behandles. Ved slik deltagelse kan de i praksis være med på å 
påvirke barnehagens innhold og det barna lærer der. 

VELKOMMEN TIL ET GODT SAMARBEID 

 
 
 
 

5.5       FORELDRESAMARBEIDET I BARNEHAGEN VÅR 

 
Tidligere har vi redegjort for hvorfor foreldresamarbeidet er så viktig, forklart hvordan 
foreldrene kan øve innflytelse og sagt at vi ønsker å utvikle flere former for samarbeid  
for å nå flest mulig av brukerne. I dette avsnittet vil vi forsøke å vise hvordan vi vil legge  
opp foreldresamarbeidet i vår barnehage. 
Når barnet ditt begynner i barnehagen,  
vil vi at du  er hos barnet i  den første  
tiden. På den måten kan barnet  
fortere oppnå den  nødvendige  
tryggheten. Erfaringer har vist at du  
kan spare mye tid senere ved å gi  
barnet støtte og nærhet i denne tida. 
Samtidig blir du bedre kjent med barne- 
hagen, rutinene, personalet og vennene  
som barna dine senere skal leke med. 

 
 
Den daglige kontakten ved henting og  
bringing er en av bærepilarene i  
foreldresamarbeidet. Her kan både 
foreldrene og personalet utveksle 
opplysninger som kan komme til nytte 
både i barnehagen og hjemmet. Kanskje 
det er ting som er verdt å være spesielt 
oppmerksom på. Vi ønsker at dere forteller 
om spesielle ting som barnet er opptatt av 
eller om det har hendt noe som kan 
påvirke barnets dag i barnehagen. Vi lover  
å holde dere informert om det som skjer i 
barnehagen. Vi ønsker likevel å legge til at 
personalet ikke ønsker å ta opp vanskelige ting 
eller diskusjoner over hodet på barna. 
 
Når dere har kommet til oss, vil vi be dere ta en titt på foreldretavlene hver gang dere er i 
barnehagen.. Her finner du opplysninger om arrangement og det fortelles om avdelingenes 

 



Generell årsplan – barnehageåret 2017 - 2018 

 

 

 
                         B L O M S T E R E N G A  B A R N E H A G E  

 

 

Side 17 

arbeid, planer, ukeplaner, osv. Det er viktig at du også følger med i IST Direkte, der nå 
mange av opplysningene vil bli lagt ut. 
 
  
La det bli en god vane å følge med i IST Direkte og på oppslagstaveler i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ved foreldresamtaler inviteres foreldrene enkeltvis til en samtale om barnets utvikling og 
trivsel. Barnehagen legger opp til 2 samtaler pr. barnehageår.  

 
Dersom de foresatte har noe de vil snakke med personalet om, kan det avtales tid for sam-
taler ut over de ordinære foreldresamtalene. Personalet vil legge forholdene til rette for at 
samtalene skal tas så fort som mulig og vil legge til at et samlet personale ser bare positivt 
på slike forespørsler og mener det er ønskelig. På denne måten kan saker tas opp mens de 
er aktuelle og øke kontakten mellom barnehagen og hjemmet. 

 

Vi mener at foreldremøtene egner seg til debatt om det pedagogiske opplegget i 
barnehagen, temaer som skal behandles eller andre saker av felles karakter. 
Alle foreldrene er velkommen til disse møtene hvor store deler av arbeidet i barnehagen 
behandles og personalet kan få nødvendige tips, kommentarer og synspunkt fra brukerne.  
 
 
Jevnlig vil avdelingene invitere til foreldrekaffe. Dette vil skje på ulike dager, slik at alle får  
et tilbud som passer. Vi vil derfor ikke sette noen fast liste, men gi beskjed i god tid gjennom 
IST Direkte. Hensikten vår er at foreldrene og barna skal kunne være noe sammen eller 
gjøre noe sammen i barnehagen. Hvis vi samtidig kan knytte bånd mellom de ulike 
foreldrene er det positivt for alle. Selvsagt er vi i tillegg åpne for spontane besøk hvis det 
passer for noen. 
 
En annen form for foreldresamarbeid er fellesarrangement som gjennomføres i barnehagen. 
Dette kan være utflukter hvor vi gjerne vil ha hjelp fra foreldrene, juleverksted hvor vi gjerne 
ser foreldrene sammen med oss og fester som f.eks. Lucia-fest, - hvor barna har lys i 
hendene og er så mange at vi setter pris på assistanse. 

 

Ellers setter vi stor pris på å få beskjed om barnet er borte. Er barnet sykt vil vi vite det 
ettersom vi benytter fravær i omsorgsarbeidet. I de daglige samlingene snakker vi bl.a. om 
de som er borte, fordi vi vil bry oss om hver enkelt og mener at alle betyr noe selv om de 
skulle være borte. Denne inforamsjonen kan gjerne gis gjennom IST Direkte. 
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6.0      VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 
Barnehagen har til tider behov for samarbeid med mange og ulike instanser. I dette kapitlet 
vil vi fortelle om våre faste samarbeidspartnere og litt om hva samarbeidet går ut på. 
 
 
 

6.1       RÅDMANNEN 

 
Rådmannen i samarbeid med kommunesjefen utgjør kommunens øverste administrative 
ledelse. Kommunesjefen har et spesielt lederansvar for barnehageområdet. 

 
 

 6.2       HELSESØSTER    
 
Helsesøster er den som kommer i 
kontakt med alle barna i kommunen 
-  allerede tidlig i deres liv. 
 
Barnehagen har rutinemessig samarbeid  
med helsesøster, - som er hjertelig  
velkommen til barnehagen. 
 
 
 

6.3       LEGEKONTORET     

 
Vi har legekontoret ikke så langt unna og har i enkelte tilfeller hatt behov for legekontorets 
hjelp. Dette samarbeidet er knyttet til f.eks. uhell eller akutt sykdom i barnehagen. I slike 
tilfeller har vi avtale om at barnehagen får øyeblikkelig hjelp. 

 

 

6.4       SKOLENE      

 
Barnehagene og skolene forsøker  
kontinuerlig å utvikle et bedre og  
nærmere samarbeid år for år. 
Samarbeidet har kommet  
lengst i forhold til de eldste barna.  
 
I løpet av barnehageåret forsøker vi å  
gjøre førskolebarna kjent i skolegården,  
på skolen, i frikvarterene slik at oppstart  
på skolegangen skal bli så lett  
som mulig.  
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6.5       PP-TJENESTEN       
 
Barnehagene prioriteter barnehageplass til barn med funksjonshemninger. I dette arbeidet er  
det Pedagogisk-psykologisk- tjenestekontoret (PP-tjenesten) en av våre samarbeidspartnere.  
PP-tjenesten sier følgende om seg selv: 
 
Ifølge Lov om grunnskolen, Lov om videregående opplæring og Lov om voksenopplæring er 
alle kommuner pålagt å ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. 

I forskriftene for tjenesten heter det bl.a.: 

Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal blant anna 
  gje råd til undervisningspersonalet, personalet i barnehagar  

og personalet i anna pedagogisk teneste, skoleadministrasjonen, 
foreldra/dei foresatte o.a. om eit tilpassa lære- og utviklingstilbod  

     og ordne undersøking/ behandling. 
             

Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal hos spesialister    
gjennom  tilråding om  opplæringa/ behandlingstilbod leggje vekt 

              på forebyggjande arbeid, blant anna gjennom opplærings- og  
kursverksemd i samarbeid med andre lokale organ som har  

             med barn, ungdom og vaksne å gjere.  
 
 

I følge lover og forskrifter har alle ansatte i PP-tjenesten taushetsplikt. Det kan ikke gis 
informasjon til andre, og det kan ikke opprettes journal uten skriftlig samtykke fra foresatte 
og/eller elev. Både foresatte og elev har innsynsrett i journalene etter regler gitt av 
Datatilsynet. 

 
 
 

6.6  BARNEVERNET 
 

I de tilfellene personalet er bekymret for barnas oppvekstvilkår er barnevernet en aktuell 
samarbeidspartner. I noen tilfeller gjennomføres anonyme drøftinger, men der det er behov 
innledes nærmere samarbeid for at barn og voksne skal kunne få hjelp så tidlig at varige 
problemer kan unngås.  

Som alle offentlige ansatte har personalet i barnehagen plikt til å melde fra dersom det er 
grunn til å tro at barn utsettes for omsorgssvikt. 

 

6.7  FYSIOTERAPI 

 
Personalet i barnehagen og de foresatte samarbeider med fysioterapeuter i de tilfellene barn 
viser forstyrrelser eller er forsinket i sin fysiske - eller motorriske utvikling. Ved behov kan fy-
sioterapeuten komme til barnehagen, observere barnet, oppsummere inntrykkene for de an-
satte og foresatte og gi råd og veiledning. Når det er ønskelig eller påkrevd kommer fysio-
terapeuten til barnehagen og gjennomfører øvelser sammen med barnet.  

 

 


