
VEILEDNING TIL FORESATTE SOM HAR BARN I KOMMUNAL 

BARNEHAGE I SPYDEBERG 

Velkommen til den kommunale barnehagen i Spydeberg. 

Dette er en liten orientering i korte punkter om praktiske forhold i forbindelse med 

barnehageplassen. 

Nytt barnehageår starter tirsdag i den første hele uken i august måned. Tildelt plass 

beholdes til kommunen mottar melding i oppvekstportalen om opphør. Barn i barnehagen 

bosatt utenfor kommunen må søke på nytt for hvert barnehageår. 

Ved suppleringsopptak må plassen tas i bruk senest en måned etter at tilbudsbrev er 

mottatt. 

Oppsigelse av barnehageplass må skje i oppvekstportalen på nett (kommunens 

hjemmesider) med minst en måneds varsel og senest 1. april. Ved oppsigelse etter denne 

dato kreves oppholdsbetaling ut barnehageåret. 

Oppholdstider: 

Den daglige oppholdstiden for barn i den kommunale barnehagen er maksimalt 10 timer.  

Gebyr beregnes for hvert påbegynte kvarter om barnet oppholder seg mer enn 10 timer 

daglig i barnehagen. (Beløpet vil bli opplyst på våre hjemmesider). 

Planleggingsdager: 

Barnehagen har stengt 5 planleggingsdager i året. Opplysninger om datoer finnes i 

barnehagens årsplan. 

Ferie: 

Barna skal ha minst 4 ukers ferie fra barnehagen i løpet av barnehageåret. 

Disse ukene utgjøres av de 5 plandagene samt de 3 feriestengte ukene på sommeren. 

Personlige opplysninger og tillatelser: 

For alle barn ønsker vi opplysninger om barnet som vi trenger å vite i vårt daglige arbeid med 

barnet, samt tillatelser fra dere foresatte for hva barna kan være med på i barnehagen. 

Dette angis i vårt elektroniske kommunikasjonssystem IST Direkte, og finnes også på våre 

hjemmesider. 

Syke barn: 

Syke barn kan ikke mottas i barnehagen. Har barnet feber må det være hjemme. Blir barnet 

sykt i barnehagen, må det hentes raskest mulig. Barn med oppkast/diaré må holdes hjemme 

i minst 48 timer etter oppkast/diaré. Dette for å hindre smittespredning. 

Bringing/henting av barn: 

Barna bringes/hentes og hjelpes med av/påkledning av foresatte. De som bringer/henter 



barnet må påse at personalet for beskjed om når barnet kommer/går.Barn under 5 år bør 

ikke komme til barnehagen alene eller gå alene hjem. Hvis foreldrene ønsker at barn over 5 

år skal gå alene hjem, skjer dette på foreldrenes ansvar. Barnehagen må ha skriftlig beskjed 

om dette. 

Mat: 

Barna får anledning til å spise tre måltider i løpet av barnehagedagen. Ett av disse i form av 

matpkakke som barna tar med seg hjemmefra. De øvrige måltider serveres av barnehagen. 

Vi legger vekt på mest mulig sundt kosthold i barnehagen. 

Klær og sko: 

Alt tøy, sko og tøfler må være tydelig merket. Alle barna må ha skift (undertøy, 

strømpebukse osv) liggende i barnehagen. Barn som bruker bleier må ha rikelig med skift 

liggende i barnehagen. Bleier må bringes med hjemmefra. Barna må dessuten ha med tøfler, 

regntøy og det som trengs i forhold til årsiden. Barnehagen står ikke erstatningsansvarlig for 

bortkommet eller ødelagt tøy. 

Nye barn: 

Det forventes at de foresatte er sammen med barnet i barnehagen i oppstartsperioden. 


