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1. Innledning 
Velkommen til nytt barnehageår, vi gleder oss til å ta fatt på nytt år med nye opplevelser, 

prosjekter, læring, undring, glede, samarbeid, vennskap og mye mer. En barnehagehverdag 

inneholder et vidt spekter av opplevelser for barna, og vi skal legge til rette for at 

barnehagedagen blir så god og lærerikt som mulig, både for barn og ansatte. Dette 

informasjonshefte er et supplerende informasjonsskriv for årsplanen, det er viktig at disse to 

dokumentene sees sammen og at dere foreldre leser begge. Årsplanen er i hovedsak et 

arbeidsredskap for personalet når vi skal lage pedagogiske planer, evaluere og reflektere. 

Dette informasjonshefte er i hovedsak nyttig informasjon til dere foreldre slik at dere får et 

innblikk i vår organisering og hva vi kan tilby dere som brukere.  

 

2. Holberg barnehage 
Barnehagen ble bygget i 1991, i fine omgivelser som nabo til Sofiemyr skole. Holberg har fin 

naturtomt og ligger i et nærmiljø med mye variasjon. Holberg er en kommunal barnehage med 

4 avdelinger med barn i alderen 1 – 5 år. Det er 2 avdelinger med barn i alderen 1 – 3 år, og 2 

avdelinger som har barn i alderen 3 – 5 år. Vi har 21 plasser for barn i alderen 1-3 år og 36 

plasser for barn i alderen 3-5 år. Det er fortløpende opptak.  

Holberg barnehage har til sammen 14,10 årsverk inklusiv 10 % kjøkkenstilling. Holberg 

barnehage sitt organisasjonskart for 2022- 2023:  

 

Adresse: Holbergs vei 35 

    1412 Sofiemyr 

Telefon: Kontor: 66 81 30 41/ 94 02 58 83 

    Nordstjernen: 41 24 60 73 

    Storebjørn: 41 24 31 46 

    Karlsvogna: 41 24 60 05 

    Lillebjørn: 41 24 63 77 

E-post: Styrer- Kristinbrathen.alvim@nordrefollo.kommune.no  

mailto:Kristinbrathen.alvim@nordrefollo.kommune.no
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Viktig at foresatte gjør seg kjent med vedtektene for barnehagen: 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-

follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf 

For øvrig info, gå gjerne inn på barnehagens hjemmeside: 

https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Holberg-barnehage/ 

 

Barnehageruta og arrangementer  
Det er viktig at dere følger med på barnehageruta for 2022/23 og arrangementene som blir arrangert i 

barnehagen i løpet av barnehageåret. Denne oversikten finner dere på side 29 i årsplanen.  

 

3.  Foreldresamarbeid i Holberg barnehage   
I ”Lov om barnehager med forskrifter og merknader” står det følgende i kapittel 2 om 

foreldremedvirkning : 

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

For å sikre samarbeid 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 foreldremiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan 

bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling utover dette. 

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. 

Hele Loven er tilgjengelig på: www.lovdata.no/ 

 

Det er viktig for vår jobb med deres barn at vi har et godt samarbeid med dere hjemme. Da vil 

barnet ha en best mulig hverdag i barnehagen. I dette samarbeidet er det viktig at både dere 

foreldre og vi som jobber i barnehagen tar opp ting som vedrører barnet hvis det er noe som er 

uklart. Våre intensjoner er å ta hensyn til deres ønsker, samtidig må vi ser helheten og tilpasse 

dette til barnegruppens beste. Spesielt i arbeidet med sosial kompetanse hjelper det barnet at 

foreldre og barnehage har avklart det grunnleggende.  

I hverdagen er det viktig med informasjon om mat, klær, nattesøvn osv. fra både dere og oss.   

 

Foreldremøter og andre arrangementer for foreldrene 
Det blir arrangert foreldremøter på høsten og på våren hvert barnehageår. Egen agenda og 

invitasjon vil komme fra barnehagen i god tid før møtet.  

I løpet av barnehageåret arrangeres ulike foreldresammenkomster i barnehagen som 

foreldremøter, Lucia, påskefrokost, dugnad og Solsikkefest. Sensommerfest i august 

arrangeres av FAU. Dette gir oss en god anledning til å bli bedre kjent. I årsplanen vil det 

finnes en oversikt over alle slike arrangement. 

 

Foreldresamtaler: 
Vi tilbyr hovedsakelig to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, når man er ny har vi også 

en oppstartsamtale. En av foreldresamtalene er obligatorisk. Ønsker barnehagen eller dere 

foreldre flere samtaler i løpet av året, legger vi alltid til rette for det. Avtal dette med 

pedagogisk leder. 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Holberg-barnehage/
http://www.lovdata.no/
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Hvis det er noe spesielt dere vil ta opp med oss, ønsker vi at dere gjør det uten at barna er 

tilhørere. Vi er også tilgjengelig på telefon. 

 

Foreldrerådet og FAU  
Alle foreldrene i barnehagen er med i Foreldrerådet. Det velges 2 representanter fra hver 

avdeling til FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). 2 representanter fra FAU velges til SU, og 2 

blir vara.  

Det velges representanter til både FAU og SU på foreldremøtet om høsten.  

Ønsker dere å melde deres interesse i forkant kan dere gjerne sende styrer en mail.  

For å skape kontinuitet velges representantene for 2 år av gangen.  

 

Samarbeidsutvalg (SU) 
Det består av: 

- Styrer (sekretær) 

- 2 repr. fra foreldrene (samt 2 vara) 

- 2 repr. fra personalet (samt 2 vara) 

 

Velges for 2 år av gangen, dette for å skape kontinuitet.  

Saker for samarbeidsutvalget iflg. Lov om barnehager:  

- se til at barnehagen drives innenfor rammene av Lov om barnehager, Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver, kommunens vedtekter og budsjett 

- fastsette årsplanen for virksomheten  

- forslag til budsjett 

- driftsendringer 

- arealutnyttelse 

- saker som er til høring 

SU har 2-3 møter i året, det er SU som fastsetter årsplanen.  

 

4. Vikarer 
I barnehagen kan det til tider oppstå fravær hos personalet. Holberg har morgenmøter 

mandag, onsdag og fredag hvor vi sammen hjelper hverandre til å se helheten på huset, slik at 

vi kan disponere personalet på en fornuftig måte ved fravær. Har vi ikke muligheten til et slikt 

samarbeid, vil vi kontakte vikarene som vi har på egen liste i Sofiemyr sonen. Vi har en vikar 

pool som vi deler med fem andre barnehager. Det er viktig for oss ved lengre fravær at det er 

stabilitet og forutsigbarhet for barn og voksne på avdelingen, derfor etterstreber vi å få inn 

samme vikar i dette fraværet. 

Politiattest og taushetsplikt. 

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest ifølge 

Barnehageloven § 19.  

Kommunen kan kreve politiattest etter første ledd også for andre personer som regelmessig 

oppholder seg i barnehagen. 

Alle ansatte skal forholde seg til taushetsplikten, dette gjelder internt i barnehagen og 

eventuelt informasjon ut til foresatte og andre instanser.  

Dette gjelder også praksiselever og andre som jobber i barnehagen.  

Det er også viktig at foreldre respekterer taushetsplikten, og dermed ikke stiller personalet 

spørsmål som kan sette dem i en vanskelig situasjon.  
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5.  Samarbeidspartnere 

Vi har mange samarbeidspartnere i kommunen. Vi ønsker å gi et tilbud med høy kvalitet til 

barn og foreldre, derfor har barnehagen ved noen anledninger behov for å søke kompetanse, 

veiledning mm av våre samarbeidspartnere. Om dette omhandler enkeltbarn, vil foresatt alltid 

være informert og med i prosessen.  

 

Her er noen av våre samarbeidspartnere:  

• Kommuneadministrasjonen ved kommunalsjef, områdeleder for barnehager, rådgivere 

m. flere 

• Forebygging og Tiltak. Foreldre må samtykke om navngitte barn drøftes. 

• Helsestasjoner i kommunen. Foreldre må samtykke til kontakt med helsestasjon når 

det gjelder enkeltbarn. 

• Barneskoler ved skolestart. Se omtale i årsplan.  

• Andre barnehager 

• Barnevernstjenesten. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom barnehage og denne 

tjenesten som bl.a. sier noe om ansattes plikt til å gi opplysninger ut fra ”Lov om 

barnehager” og ”Barnevernsloven”.   

• Fysioterapeut. Ved henvisning av enkeltbarn gjøres det i samråd med foreldre. 

 

6. Dagsrytme 
Dagen i barnehagen er inndelt i rutiner og faste rammer som er like fra dag til dag. Dette gjør 

vi for å skape trygghet for barn og voksne. Det er godt å vite hva som skal skje. 

Enkelte tidspunkter i dagsrytmen er veiledende og forandres etter behov ved turer, 

arrangement eller andre spesielle aktiviteter som krever eget opplegg. Månedsplanen gir 

informasjon om dette.  

 

07.15    Barnehagen åpner 

07.45 – 08.30  Frokost på avdelingene. Kom inn med barna slik at frokosten blir  

   en rolig start på dagen for alle. De som har spist, får tilbud om en rolig         

   aktivitet. 

08.30 – 10.30  Fri lek med voksen styring eller gruppeaktiviteter både inne og ute.  

   De yngste barna som skal sove er ute i denne perioden.   

08.45 – 09.00     Morgenmøte med en voksen fra hver avd. annen hver dag.  

10.30    Bleieskift 

10.45    Samlingsstund, enten i garderoben eller inne på avdeling. 

11.00           1. måltid. Måltidet varer minimum 30 min. Barna går på toalettet før de    

går ut. 

11.30 – 13.45  Utelek, med rydding før man går inn. De yngste barna sover i deler av           

   tiden. Barn med bleier blir sjekket og skiftet før maten kl. 14.00. 

14.00 – 15.00   2. måltid. Måltidet varer minimum 30 min. Det serveres frukt til dette 

måltidet.                                     

14.45   Lesestund på avdelingen eller i aldersinndelte lesegrupper.  

15.00 – 17.00 Fri lek inne eller ute. De med bleier blir sjekket mellom 15.30 – 16.00. 

Barn oppfordres til å rydde det de har lekt med før de går hjem. 

17.00  Barnehagen stenger. Foreldre må hente barnet slik at de rekker å 

pakke og være ferdige i barnehagen til kl. 17. 
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7. Fast innhold for avdelinger hver uke: 
• Turdager for alle avdelinger. 

• Smågrupper inne/ute. 

• Aldersinndelte lekegrupper for barn over 3 år 1 dag i uka kl. 09.45 og over  

1. måltid fra september til ut juni. Se oppslag på foreldretavle.  

• Fellessamling 1 gang pr.mnd, De yngste har periodevis egen samling på 

Lillebjørn eller Karlsvogna. 

• Se også møteplan for barnehagen i årsplanen side 24. 

  

   

Turdager 
Vi går på tur en dag hver uke. To avdelinger har turdag samme dag, og har mulighet for 

samarbeid i forhold til alder og hvor langt de går. Vi vil gi barna en positiv opplevelse av å 

være sammen på tur. Barna må alltid ha med ferdig pakket sekk med mat, drikke og 

sitteunderlag denne dagen. (Dette gjelder ikke Lillebjørn og Karlsvogna). Da er det fint om 

barna har 2 matpakker slik at barna har 1 matpakke på kjølerom til 2. måltid.  

Vi vil også ha spontane turer, enten med smågrupper eller hele avdelingen, dette gjøres i 

samarbeid med barna og aktiviteter og temaer som jobbes med på avdeling.  

 

MANDAG: Storebjørn og Nordstjernen turdag. 

TIRSDAG: Karlsvogna og Lillebjørn turdag.  

 

 

Fellessamlinger 
Flere ganger i året har barnehagen fellessamling. Da møtes barna på fellesrommet eller ute, 

eller på Lillebjørn for de yngste, og synger, dramatiserer, snakker sammen og hygger seg. Det 

er de voksne i barnehagen som arrangerer samlingene på rundgang, mens barna som har lyst, 

får bidra.  
 

 

8. Hverdagslivet i Holberg for sin avdeling 
Barnegruppene våre har forskjellig sammensetning hvert år. I tillegg kan andre faktorer i 

hverdagslivet påvirke hvordan vi har det her i barnehagen. Likevel er mye likt fra år til år, det 

er viktig med rutiner i hverdagen. Det gir trygghet og er rammen rundt alt vi gjør. Det 

gjenspeiler vårt pedagogiske grunnsyn som dere finner i årsplanen.  

 

Vi ønsker god kvalitet for barnet i hverdagen. Noe av det viktigste vi kan gjøre for barna, er å 

se dem der de er, bekrefte dem og anerkjenne deres opplevelser. Når vi opplever at situasjoner 

ikke er gode, gir dette grunnlag for diskusjon, veiledning og refleksjon i personalgruppen. 

 

Med dette som grunnlag fortsetter vi å jobbe mot målene:  

• Barna skal oppleve trygghet og trivsel i barnehagehverdagen der rutiner er en viktig 

del av det kjente og trygge. 

• Alle barna skal ha et tilbud om fysisk utfoldelse ute hver dag. Utelivet skal være en 

naturlig del av hverdagen hvor vi voksne er aktive og tilrettelegger for lek. Vi skal 

være tilgjengelige og komme med ideer til lek. 
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• Barna skal ha glede av turer og få opplevelser i nærmiljøet. Turen trenger ikke være 

lang, men den skal være lystbetont. 

 

I hverdagen blir disse tiltakene lagt vekt på: 

• Barn og foreldre skal oppleve å bli sett og ivaretatt når de kommer i barnehagen. 

Vi hilser og utveksler nyttig informasjon. 

• Leken skal ha en framtredende plass i barnehagen.   

• Samlinger er med på å skape gruppetilhørighet. Her lærer barna å føle fellesskap, 

vente på tur, lytte til andre og å ta hensyn til hverandre. 

• Barna skal oppleve bleieskift/stell som en hyggelig stund. Den voksne har kontakt 

med barnet gjennom blikk, samtale og sang. 

• Vi vil skape en hyggelig ramme rundt det å spise sammen. Barna har faste plasser 

ved bordet og den voksne sitter ved bordet sammen med dem. Vi har enkle regler 

for oppførsel og forventninger til samvær ved bordet, og vi ønsker samtaler som 

inkluderer alle. 

• Brødmåltidene hvor barna smører selv, er en pedagogisk metode i seg selv. Barna 

øver seg på å smøre selv, sende og be om pålegg og å være en aktiv deltager i 

måltidet. 

• Barna skal få mestre rutinesituasjoner som på- og avkledning, og etter hvert 

toalettbesøk. Barna skal motiveres, og vi tilrettelegger for at barna skal prøve selv. 

Vi voksne skal gi ros og være der å hjelpe til. 

• Barna skal ha mulighet til søvn/hvile etter hvert enkelt barns behov. De yngste 

barna trenger å sove hver dag, andre trenger bare å hvile. Vi tilpasser oss det 

enkelte barn.  

• Barn, foreldre og personalet skal avslutte barnehagedagen på en god måte. Vi 

takker for dagen og gir nødvendige beskjeder og forteller litt om dagen som har 

vært. 

• Vi har utetid hver dag, og går på tur en gang i uken. 

 

Levering og henting av barn 
Følg barnet inn på avdelingen. Ta kontakt med en voksen som registrerer at barnet har 

kommet. Ved frokost, hjelp barnet til bordet om barnet skal spise.  

Ved henting, gi beskjed til en voksen at du tar med deg barnet ditt.  

Det er viktig at vi får beskjed dersom noen andre enn dere skal hente barna. Hvis dere blir 

forsinket og ikke rekker å hente til kl. 17.00, må dere ringe og gi beskjed. Foresatte må betale 

kr. 400,- pr. påbegynt halvtime etter klokken 17.00. 

De planlagte aktivitetene skjer for det meste mellom kl. 09.30 og 14.00. For at barnehagen 

skal kunne planlegge dagen, er det viktig at personalet får beskjed dersom barnet skal ha fri, 

er syk, eller kommer senere enn kl. 09.30. Barna kan leveres når som helst bare vi får vite det 

på forhånd. Dersom avdelingen har gått på tur, avtaler vi med andre avdelinger som tar imot 

barn som kommer senere 

 

Innemiljø: Vi ønsker en renest mulig barnehage, derfor har vi blå plastovertrekk til sko ved 

alle innganger. Det er renhold på dagtid - 2,5 timer pr.dag.  

Vogner plasseres på avdelingenes terrasser. 
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Informasjon til foresatte 
Månedsplan og evaluering sendes på mail hver måned. Informasjon henger på døren i barnas 

garderobe. Det er viktig for oss å ha oppdaterte maillister til enhver tid, gå derfor inn i IST for 

å endre/oppdatere kontaktinformasjon når det er behov for det.  

• Tavlen utenfor inngangen til garderoben inneholder informasjon om dagen i 

dag (litt referat), noe om hva som skjer i morgen (spontant påfunn) eller andre 

viktige og spontane beskjeder. Eventuelle vikarer informeres om her. 

• Informasjon, ferieforespørsel med mer kommer på mail fra styrer.  

• Av hensyn til eget og andres barn er det viktig at dere leser og følger opp 

beskjeder fra oss.  

 

Fravær 
Gi beskjed til barnehagen når barnet er borte p.g.a. sykdom, skal ha fri, eller hvis dere 

kommer spesielt sent en dag. Dette gjør det lettere for oss å planlegge dagen i barnehagen.  

De andre barna som venter på en venn får vite om de kommer. 

 

Ferie 
Det er viktig at dere bruker fraværsregistreringen i IST HOME når barnet skal ha fravær fra 

barnehagen, merk at det er forskjell på feriefravær og annet fravær. Fravær som blir gitt 

beskjed om samme dag blir IKKE registrert som ferie, det vil bli registrert som en fri dag, 

dermed ikke med i de 20 dagene som barna må ha ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse 

ukene må være sammenhengende på sommeren. Plandager og andre dager barnehagen er 

stengt registreres IKKE som feriedager. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med 

avdelingen eller styrer. 

Sykdom og medisinering 
Som foreldre er dere eksperter på deres egne barn. Vi har regel om at barn må være feberfri 

for å kunne være i barnehagen. I tillegg må barnets allmenn tilstand være slik at det skal 

kunne følge aktivitetene i barnehagen, både ute og inne. Unntak er barn med kronisk sykdom 

som for eksempel astma og allergier. Er dere i tvil om barnets tilstand, ta gjerne kontakt med 

oss for råd. Vi følger anbefalinger fra kommunen ved kommuneoverlegen/smittevernlege når 

det gjelder sykdom og smittevern. 

Blir barnet sykt i løpet av dagen, vil dere bli kontaktet av oss. Det er viktig at vi har riktig 

telefonnummer til enhver tid.  

Dersom barnet trenger medisiner i barnehagen må dere fylle ut et skjema dere får på 

avdelingen.  

Folkehelseinstituttet internettadresse er: www.fhi.no  

Har barnet ditt allergier som er knyttet til mat, må styrer få legeerklæring på dette 

hvert barnehageår.  

 

Barnas tøy og utstyr 
Barnet trenger klær til all slags vær/årstid og klesskift. Dere er ansvarlig for at barnet har det 

de trenger. Trenger dere råd om hvilke klær, spør oss. 

Skotøy av alle forskjellige slag står i ytterste garderoben, ved barnets bumerke.  

I grovgarderoben henger regntøy og dresser.  

Gummitøy og annet tøy som er vått eller trenger vask må tas med hjem. Dere finner det som 

skal hjem i nettet/pose på barnets plass i grovgarderoben. Sammen holder vi orden på 

plassene. 

http://www.fhi.no/
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Barn som sover inne, sover på madrass med dyne/pute. Dette utstyret har barnehagen. Barn 

som skal sove ute må ha vogn, sele, pose, evt. annet utstyr som egner seg for soving ute. Det 

er foreldrenes ansvar at utstyret er sikkert og i god stand. Myggnett må medbringes i sesongen 

hvor det er behov. Heldekkende tepper over vogner bruker vi ikke. Vi har ikke 

oppbevaringsplass til vogner inne, men de kan settes på terrassen til egen avdeling på eget 

ansvar.  

 

Merking av tøy 

Alt av barnets tøy og utstyr må være merket med barnets navn.  

 

Solkrem 

Barna bør smøres før de kommer i barnehagen. Tar dere med solkrem med barnets navn, 

smører vi en gang til i løpet av dagen i sommersesongen. Solhatt/caps er fint for de små. 

 

Private leker 

Barn som sover/hviler i barnehagen kan ha med seg kos/kosedyr og smokk. Bøker/CD som 

alle kan ha glede av kan tas med, husk å navne det. Utover dette ber vi om at dere legger igjen 

private leker hjemme.  

 

Måltid 
Det er tre måltider i løpet av en dag:  

• Frokost mellom kl.7:45 og 8:30 

• 1. måltid ca kl.11:00  

• 2. måltid mellom kl.14.00 og 15.00. 

Frokost medbringes selv. 

4 dager i uka serverer barnehagen brødmåltid til 1. og 2. måltid. Det kan også bli servert 

havregrøt og annet, dette er mer spontant i forhold til kapasitet.  

 

En dag i uken serveres middag fra «Barn til bords» til 1. måltid. Menyen henger på 

oppslagstavla i garderoben. 

Vi følger Helsedirektoratets tipsliste i forhold til hvilket pålegg vi serverer hver dag. Det vi 

serverer er brun- og hvitost, leverpostei, kaviar, makrell i tomat, varierende kjøttpålegg, 

oppskåret laks/ørret, egg, agurk, paprika og tomat med mer.  

Barna får frukt og/eller grønnsaker til 2. måltid. 

Barn med spesielle mat-allergier eller sykdommer får tilpasset tilbud etter avtale. Husk 

legeerklæring må fremvises. 

Alle avdelingene har matpakkedag på mandagene. 

 

Rutiner for barn som sover i barnehagen, både inne og ute for de yngste 

barna 
• De som sover inne, ligger på madrass på gulvet.  

• Barnehagen har sengetøy til de som sover inne. 

• Barn som sover ute må ha med egen vogn med pose/sengetøy. 

• Vogner: Åpning kan kun dekkes til med insekts netting.   

• Når barnet sover/hviler skal personalet se til barnet har det bra med 5-10 minutters 

mellomrom både inne og ute.  

• Personalet fører lister med oversikt over hver sjekk.  

• Personalet skal være i umiddelbar nærhet slik at de ser og hører barn som sover/hviler.  



 11 

• Barnehagen skal ha klarlagt hvem som har ansvaret for sjekk/oppfølging av barn som 

sover/hviler. 

• Barn som sover i vogn skal bruke sele.   

• Ved soving ute i vogn må personalet vurdere om temperaturen er forsvarlig. 

 

Barnas bursdager 
Barnas bursdager markeres med festivitas på avdelingen. Vi henger opp flagg ute og har egen 

bursdagssamling. Barnet får krone på hodet og vi koser oss med det barnet har med seg. Dere 

bestemmer hva, men vi anbefaler et sundt alternativ. 

Dersom dere ønsker å henge opp bursdagsinvitasjoner i barnehagen, må dere inviterer ”en 

gruppe” som naturlig kan forklares for alle.  

Dersom barn skal hentes i barnehagen av andre foreldre til bursdagsfeiring hjemme, må dere 

si fra om dette ved levering.  

 

Forsikring 
Barna er ulykkesforsikret gjennom KLP forsikring når de er i barnehagen. Ved tannskader og 

andre skader som kan få senskader fyller barnehagen ut skadeskjema.  

 

Brannvern 
Barnehagen har øvelse med barna 2 ganger i året. Da øver vi på å gå ut bak huset, og ned mot 

porten. Barna forberedes på hva vi skal gjøre, og at alarmklokkene blir satt på. 

Sofiemyrtoppen skole ved SFO er vårt sted om vi må evakuere. Nyansatte får opplæring i 

brannvern kort tid etter oppstart. 

Vi er med på ”Den nasjonale brannvernuka” som er i uke 38. Da har vi også første 

brannøvelse med barna hvor vi øver på å gå ut når klokkene blir satt i gang. 

 

9. Etterlevelse av lover og regler (internkontroll og   

kvalitetssikring av eksterne krav)   
Barnehagen har et internkontrollsystem som er likt alle kommunale barnehagene i Nordre 

Follo kommune. Den inneholder blant annet: Organisering i kommunen, Lover, forskrifter og 

kommunens egne krav, Vernetjeneste, Opplæring og informasjon, Mål for HMS-arbeidet, 

Ansvarsfordeling, Uteområdet, IKT-mat, Vernerunder og Forsikring.  

Alle avdelinger i barnehagen har en perm på sin avdeling som inneholder: Sikkerhetsrutiner, 

Handlingsplan ved kriser, Smittevern, Rutiner på avdeling, Brannvern, Opplæringsplan og 

Avvikshåndtering. 

 

Det foretas årlig tilsyn med kommunale bygg samt sikkerhetssjekk av barnehagens 

uteområde. Ansatte er ansvarlig for å melde videre til leder ved spørsmål i forhold til 

sikkerhet eller helse, miljø og sikkerhet.  

 

Barnehagen gjennomfører vernerunder inne og ute i tillegg, og melder videre ved avvik. Vi 

har egne sjekklister for å oppdage feil og mangler tidlig. 

 

Vi har branntilsyn fra Nordre Follo Brannvesen. Det er egne sjekklister for brannvern hvor vi 

jevnlig går gjennom våre brannforebyggende tiltak og sjekker at alt er i orden.  
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Ta kontakt med avdelingen eller barnehagen om dere har spørsmål eller 

tilbakemeldinger, vi ønsker å høre fra deg       

 


