INFORMASJONSHEFTE
LilleFot barnehage, Gulset Kirke

VELKOMMEN TIL LILLEFOT
BARNEHAGE
Vi ønsker med dette informasjonsheftet å gi deg litt
praktisk informasjon om LilleFot barnehage i Gulset kirke.
Barnehagens pedagogiske innhold, arrangement gjennom året og
mye mer vil finnes i vår Pedagogiske plan, Årsplan og ”Året rundt”.
Barnehagen anbefaler at foreldrene leser godt gjennom dette.

BARNEHAGENS VISJON
...EN LITEN FOT HAR BEGYNT SIN
LIVSVANDRING OG VI VIL FYLLE
PÅ MED GODE OPPLEVELSER...

BARNEHAGEN
Lillefot barnehage eies og drives av Gulset menighetsråd / i Gulset menighet.
Vi har en stor god barnehage, som gir oss mange gode muligheter.
Den er en basebarnehage: En felles base og 8 tema rom, i tillegg til spennende uteområde.
Barnehagen har 76 plasser og vi har 19 voksne i barnehagen i ulike stillingsprosent.
Barnehagen holder til 1. etg. i kirken, med inngang og garderobe nede.
Vi vektlegger å være en kreativ barnehage, og har en stab med bred kompetanse.
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og dette gjenspeiles i våre planer.

LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE
Besøksadresse: Gulsetveien 165, 3742 Skien
Postadresse: Postboks 1810, 3703 Skien
E-postadresse: post@lillefotbarnehage.no
Hjemmeside: www.lillefotbarnehage.no
Telefon: 35 50 98 20 / teamets mobil nr.

ÅPNINGSTID
Kl. 07.00 – 16.30. Barnehagen holder stengt på 5 planleggingsdager, julaften og nyttårsaften.

OPPMØTETID
Vi ønsker at barna kommer i barnehagen innen klokka er 09.30, og at de blir til etter kl. 14.00
Tiden fra kl. 09.30 – 14.00 kalles for kjernetiden, og de fleste
aktiviteter / turer skjer i dette tidsrommet.
For at barnehagen skal kunne planlegge godt, er det viktig at personalet får beskjed dagen
i forveien eller før kl. 09.30 samme dag, hvis barnet kommer senere eller har fri /er syk.
Foreldrene bestemmer selv når de vil levere og hente
barna, og om de ønsker en fridag innimellom.
Hvis barnehagen skal på tur, må imidlertid barnet leveres før
eller etter turen, hvis ingen spesielle avtaler er gjort.
Barnehagen stenger kl. 16.30 og personalets arbeidstid er slutt samme
tidspunkt. Dette innebærer at barna må være ferdig hentet kl.16.30
Foreldrene belastes med gebyr hvis barn og foreldre ikke er ute av barnehagen til denne tid.

INNEMILJØ
Barnehagen sto ferdig sommer 09.
Vi ønsker en renest mulig barnehage:
Mye av leken foregår på golvet, vi har også mange små barn som fortsatt krabber på golvet.
Vi synes det er viktig at vi tar av utesko når vi skal inn.
Det finnes blå plastovertrekk for skoene i grovgarderoben, til bruk for kortere opphold
innendørs. Vi ber dere benytte dem, eller ta av utesko når dere skal opp på avdelingen.

FORELDRESAMARBEID
Foreldre og barnehage er samarbeidspartnere. Vi spiller på samme lag og vi skal sammen gjøre
det vi kan for at barna har en god barnehagedag, og ”gode utviklings- og aktivitetsmuligheter”
For å få til det må vi ha en nær dialog. Det er foreldrene som kjenner barna best, og som vet
mye om deres behov. Personalet har kompetanse på barn - og barn i samspill. Personalet
observerer barnet i barnehagen. Sammen har vi et maksimalt utgangspunkt for å sikre at barn
trives og utvikles.

MYKID
Lillefot barnehage benytter seg av kommunikasjonstjenesten MyKid – så
all praktisk kommunikasjon legges ut her. Hver forelder får en bruker til
deres barn som er knyttet opp til mobilnummer ved oppstart.
Vi forventer at dere foreldre følger med på MyKid, da vi
ikke går ut med skriftlige beskjeder i hyllene.
Foresatte i en MyKid-barnehage får all informasjon rett på mobilen i sin
mobilapp eller nettside. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen i dag, og nyhetsbrev
kan leses via mobil eller pc. Kun to tastetrykk for registrering av fravær, sending
av beskjed til barnehagen. FAU/SU har sine egne publiseringsmuligheter
på MyKid, og det er fasilitert for enklere dialog mellom foresatte.
I forkant av ferier, vil barnehagen etterspørre registrering av fravær for hvert enkelt barn
innen en frist noen uker før ukene det gjelder. Dette handler om at personalet har ferie
og avspasering de må ta ut, og at dette bør tas på dager med færre barn. Datoene det
gjelder låses når fristen går ut, da er det kun personalet som kan gjøre endringer.

INFORMASJONSRUTINER
Muntlig: En daglig dialog mellom foreldre og personalet er viktig
for å ivareta informasjonen om det enkelte barn.
Oppslag: Informasjon som er til alle foreldre i barnehagen, vil bli gitt på felles inngangsdør.
Informasjonsheftet: (det heftet du leser i nå) leveres ut til
alle barn ved oppstart av hvert barnehageår.
Månedsplaner: lages til hver ny mnd der finner dere også viktige datoer.
Annen utdeling vil bli delt ut på barnas plass.
Det kan være informasjon som er viktig at dere mottar raskt, så vi ber dere hver dag tømme
”barnas postkasse” på toppen av plassen (posthyllen skal ikke brukes til lagerplass).

ENDRING I HJEMMESITUASJON
Det er viktig at dere foreldre gir de voksne på teamet beskjed ved endringer i
hjemmesituasjonen – det kan være samlivsbrudd, flytting, ny arbeidssituasjon
for foreldre, dødsfall i nære relasjoner m.m. Barn blir påvirket av omgivelsene
sine og endringer kan påvirke deres oppfattelse av hverdagen i større
eller mindre grad. For at vi skal ha best mulig forståelse av deres barn og
tilrettelegge på best mulig måte, er denne kommunikasjonen viktig.

KOST
Det serveres mat hver dag i barnehagen til lunsj og til ”2 maten”.
Dvs. smøremåltider, med varmmat av og til.
Melk / vann til alle måltider, og barna får også frukt og/eller grønnsaker hver dag.
Barn som skal ha frokost, må ta med dette hjemmefra.

BURSDAGSFEIRING
Vi flagger for barn og personale som har bursdag. De får også en gratulasjonshilsen på
ytter- døra. Hvert team har sin variasjon å feire på. Vi legger opp til sukkerfri feiring!

PRIVATE LEKER
Barnehagen kan ikke ta ansvar for private leker, og anbefaler derfor at barna ikke
tar med dyre, flotte leker i barnehagen. Noen barn har behov for å ta med kosedyr
når de skal sove, dette er selvsagt helt ok. Barnehagen har i utgangspunktet
nok leker til alle barna og vi ønsker derfor ikke barn har med private leker.
Vi vil av og til arrangere ”Ha-med dag”, der barna kan ta med en leke og vise den fram.

SYKDOM – MEDISINERING
Det er stor smittefare i barnehagen. Barnets allmenn tilstand må avgjøre om det
skal være i barnehagen. Ved tvil – ta kontakt med personalet og gjør avtaler.
Noen tommelfingerregler
• Barna skal kunne følge den rutinen som barnehagen har, med bl.a. utetid
• Har barnet hatt feber noen dager før, bør det ha en feberfri
dag hjemme før det kommer i barnehagen
• Ved oppkast/diaré må barnet være hjemme 48 timer etter siste runde
med oppkast/diaré før det kommer tilbake i barnehagen.
• Vi vurderer når det eventuelt blir nødvendig å ringe dere ved barns sykdom. Derfor er
det viktig at dere holder kontaktinformasjon oppdatert, slik at dere er tilgjengelige.
• Barnets almenntilstand må sjekkes: Orker barnet en vanlig barnehagedag?
LilleFot barnehage følger Folkehelseinstituttets anbefalinger når det
gjelder regler for å være hjemme. www.fhi.no/sv/barnehage
Medisinering må avklares med personalet, og den må være skriftlig.
Ta kontakt med oss hvis det er aktuelt. Da skal dere foreldre fylle
ut et spesialt skjema for medisinutdeling til deres barn.
Sett aldri medisiner i barnas hyller/sekker! Det skal oppbevares av personalet.

FORSIKRING
Barna er forsikret i KNIF gjennom en kollektiv ulykkesforsikring, som gjelder
i barnehagen og på direkte vei mellom hjemmet og barnehagen.

BETALING
Satsene følger kommunens betalingssatser. Vi har 30 % søskenmoderasjon
for søsken nr. 2, og 50 % for søsken nr. 3 i vår barnehage.
Foreldrene mottar betalingsgiro. Betalingen skjer innen den 20. i hver måned (jf. Vedtektene).
Oppsigelse skal skje skriftlig med 2 måneders varsel. Dersom oppsigelsen skjer etter
1. mars, må det betales for resten av barnehageåret (jf. Vedtektene pkt. 4.2.).
Barn som skal starte på skolen, og som benytter seg av barnehagetilbudet
fram til 31. 07., trenger ikke å si opp plassen.

DAGSRYTME
KL. 07.00
		
		
Kl. 08.30
Kl. 09.30
Kl. 09.45
Kl. 10.30
Kl. 11.00
		
Kl. 11.30
Kl. 12.00
		
		
Kl. 14.00
		
		
		

Barnehagen åpner
Frokost som avsluttes kl. 08.30 (Hvis du ønsker at ditt barn skal spise frokost,
må du komme senest kl. 08.15.)
Frilek inne og ute
Samling…….&
Organiserte aktiviteter
Lunsj for de yngste
Lunsj for de eldste
Pottetrening / gå på badet….
Soving for barn som trenger det
Påkledning
Utelek
Rydding
Måltid
Hvilestund
Frilek
Rydding

Dagsrytmen vil variere noe etter hvilke aktiviteter som er planlagt.
Hvert team vil ha utetid/ utedag / turdag

SOLKREM
Når det nærmer seg sommer og det er behov for solbeskyttelse, må barna komme ferdig
smurt med solkrem om morgenen. Alle kroppsdeler som forventes å komme i sola må
smøres. Er det meldt sol og varme – ta utgangspunkt i at barnet går i shorts og t-skjorte og
må smøres på armer og bein i tillegg til ansikt, ører og nakke. I løpet av barnehagedagen
smører vi barna om igjen etter behov (hvor lenge vi er ute, hva slags aktivitet vi driver
med, når på dagen vi er ute er faktorer som spiller inn). Barnehagen har solkrem som
er kjøpt på apoteket. Har barnet spesielle hensyn vi må ta i forhold til f.eks. allergi, må
dere ha med solkrem merket med navn og informere de voksne på teamet om dette.

BLEIER
Bruker barnet bleier, må dere ta det med. Vi sender SMS når det nærmer seg
tomt. Vi ønsker ikke bleier av typen Up&Go/buksebleier, da dette tar mye lenger
tid å skifte enn vanlig «klaffebleie», og vi har mange barn som skal skiftes på.

FERIE
Et barnehageår regnes fra 1. august til 31. juli. LilleFot barnehage er stengt 2 uker i juli.
Den er stengt hvert år: Uke 28 og uke 29. Dere foreldre betaler for 11. mnd.
Juli er betalingsfri mnd. Barnet skal ha 3 uker sammenhengende sommerferie.

DUGNAD
Våre vedtekter slår fast at hver familie er forpliktet til å delta i dugnadsarbeid i barnehagen.
Hver familie deltar med 2 oppmøter pr. barnehageår.

