BREIDABLIKK
KULTURBARNEHAGE

…….. et informasjonsskriv …….

A

Adresse
Parkvegen 7
4365 Nærbø
Allergier
Det er viktig at vi får vite om allergier, slik at vi kan ta de rette forhåndsregler.
Arbeidsmiljø
Alle trenger et godt arbeidsmiljø, både liten og stor. Et godt fysisk og
psykososialt miljø fremmer helse, trivsel og læring. Barn har et naturlig
forhold til humor og glede, som de voksne må lære dem å ta vare på og
utvikle videre.
Avdelinger
Barnehageåret 2018/2019 har vi 4 avdelinger:
Blokksberg (18 barn i alderen 3-6 år)
Soria Moria (12 barn i alderen 3-6 år)
Trollhaugen (9 barn i alderen 1-3 år)
Tusseskogen (6 barn i alderen 1-3 år)

B

Barnevernet
Vi samarbeider med barnevernet.
Betaling
Alle betaler for 11 måneder. Juli er betalingsfri.
Bleier
De barna som bruker bleier, tar dette med. Vi liker best «teipbleier».
Vi gir beskjed når det er tomt for bleier her i barnehagen.
Brukerundersøkelse
Detter er felles for kommunen og vi tar den annen hvert år. Detter foregår på
nettet. Dette redskapet er til kjempegod hjelp for oss til å bli bedre.
Bursdagsfeiring
Bursdagsfest har vi en gang i måneden, da kommer «Tøffe Tove» på besøk
og har en fellessamling for alle som har bursdag den måneden.
Vi heiser opp flagget, og koser oss med bursdagsmat som barnehagen lager.
Selve dagen de fyller året blir markert med flagg, gode ord fra barna og
voksne på avdelingen som blir skrevet ut og sendt heim.

C

Celius
Vi er stort sett ute i all slags vær. Så ha alltid liggende gode klær som passer
været. De foreldrene som ønsker å bruke kuldekrem tar dette med og vi
smører barna. Husk å merke kremen med navn.

D

Dokumentasjon
Ved henting: Hvordan dagen har vært tar vi når barna blir hentet.
Garderoben: Av og til får vi tid å legge ut bilder på skjermen i garderoben.
Vi har også egen Facebook side. Mer om den se under bokstaven F.
Månedsbrev: blir sendt ut på mail etter hver måned. Her dokumenterer vi
deler av måneden med bilder og ord.

E

E-post
Styrer: psjo@ha.kommune.no
Barnehagen: post.breidablikk.barnehage@ha.kommune.no
Endring av tilbud
Dersom de ønsker å endra barnehagetilbudet må dette gjøres på Hå
kommune si heimesida, via «Barnehageportalen». Endringer kan skje to
ganger i året, før 15. august og ved oppstart etter nyttår.

F

FAU
FAU står for foreldrene sitt arbeidsutvalg. Alle foreldre i barnehagen er
medlemmer at foreldrerådet. Foreldrerådet vel et arbeidsutvalg, FAU, disse 6
personene fungerer som et styre for foreldrerådet.
Ferie
Barnet skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (15.08.-14.08). 3 av
ukene skal være sammenhengende om sommeren. Barnehagene i Hå har
stengt 2 uker om sommeren, de to siste heile ukene i juli. Den 4. uka kan
deles opp i enkeltdager.
Alle feriedager må leveres skriftlig til barnehagen, evt. sende en mail til styrer.
Foreldresamtaler
Vi har to foreldresamtaler i løpet av året. En på høsten og en på våren. Det er
selvsagt mulig å ta kontakt med personalet om det er behov for flere samtaler.
Fotografering
Hver høst kommer et firma og tar bilder av barna. Enkeltvis og gruppevis. Det
er ikke kjøpeplikt på disse bildene.
Facebook
Vi har en åpen Facebook side som vi legger ut hva som skjer hos oss. Siden
heter: Breidablikk kulturbarnehage.
Gå inn og følg oss, her er mye gøyale ting som skjer.
Vi har også en informasjonsside for de som har barn her i barnehagen. Denne
heter: for oss med har barn i Breidablikk kulturbarnehage.

G

Gruppetid
Vi har ulike gruppe inndelinger utafra hva vi skal gjøre. Av og til blir det
aldersinndelte grupper, andre ganger er det aldersblandede grupper.

H

Høytider
Vi markerer flere høytider i barnehagen. Dette informerer vi om på Blikk-Nytt
hver måned.
Hjemmeside
Alle barnehager i kommunen har sin hjemmeside. Her finner dere alt fra
nyheter, planer og andre nyttige informasjoner.
Helsestasjonen
Vi har samarbeid med helsestasjonen.
De er også representert i ressursteamet vårt.

I

Informasjon
Det er mange måter vi gir informasjon på. Daglig kontakt er det vanligste hos
oss, ellers er det Blikk-Nytt, hjemmesiden, mail, foreldresamtaler og skriv.
Vi forventer at foresette holder seg oppdatert.

K

Klær
Barna sine klær må merkes med navn, slik at personalet lett kan kle barna
med de klærne som tilhører dem. Barna må ha liggende minst et sett med
ekstra klær i barnehagen.
Kostpenger
Alle betaler månedlig et fast beløp for kost i barnehagen. Detter varierer ut fra
hvor mange dager barna går i barnehagen.

L

Leker
Barna kan ha med egne leker de dagene vi har lekedag på planen.
Andre regler for overgangsobjekt. Se under bokstaven O.

M

Medisin
Dersom barnet har bruk for medisin mens det er i barnehagen, skal det fylles
ut eget medisin-skjema. Barnehagen ønsker i utgangspunktet å ha minst
mulig ansvar for medisiner.
Måltid
07.30- 08.15 (barna må være kommet til 8.00) De som ikke har fått tid til å ta
frokosten hjemme, tar med medbrakt frokost. Vi ønsker et sunt alternativ.
11.00 Lunsj i barnehagen m/grønnsaker
14.00 Mellommåltid m/frukt

N

Nærmiljø
Vi holder til veldig sentralt på Nærbø. Bruker nærmiljøet til turer, oppdagelser,
undring, lek og læring.

O

Oppholdstid
Barna kan være maks 9 timer i barnehagen i løpet av en dag. Dette er
retningslinjer fra Hå kommune.

Opptak
Søknadsfristen for hovedopptaket i barnehagen er 1. mars. Søknadskjema
finner dere på Hå kommune sine nettsider, under barnehage.
Barn som ikke har fått plass blir satt på venteliste. Og barn som har fått plass i
en annen barnehage enn de har søkt på, kan fortsatt velge å stå på venteliste
i barnehagen som var 1. prioritet.
Barn som har fått plass, beholder den til de begynner på skolen, eller til de
seier opp plassen. Ved flytting ut av kommunen, mister de plassen.
Oppsigelse
Oppsigelse blir gjort på kommunen si hjemmeside. Oppsigelsestida er 1
måned, gjeldende fra den 1. eller 15. i hver måned. Seier en opp etter 1. mai
må en betale ut barnehageåret.
Overgangsobjekt
Å begynne i barnehagen kan være en stor overgang for de fleste barna. Mye
nytt, barn, voksne, regler og rutiner. For noen barn kan det derfor være trygt
og godt å ha med seg noe kjent og kjært hjemmefra. Som for eks. en bamse,
et bilde, tytt, kosekluten – noe barnet har et forhold til. De som har et slikt
«overgangsobjekt» kan ta dette med, så det kan hjelpe barnet i oppstarten i
barnehagen.
P

Planar
Vi lager månedsplanar der de kan se kva som skal skje til en hver tid.
Denne blir lagt ut på hjemmesida vår og sendt hjem på mail.
Planleggingsdager
Barnehagene i Hå har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er
barnehagen stengt.
Datoene får dere på Blikk-Nytt og står også på vår hjemmeside.
PPT
PPT er et faglig organ som skal sikre at barn og unge som tenger særskilt
hjelp og støtte, får gode opplærings- og utviklingsmuligheter.
Barnehagen har en fast kontaktperson som også sitter i barnehagen sitt
ressursteam.
Porten
Lukk alltid porten etter deg. Vi har ingen barn å miste!

R

Rammeplanen
Rammeplanen er barnehagens arbeidsredskap og beskriv barnehagens
innhold og oppgaver.
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske lederer, og det øvrige
personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering
av barnehagen. Rammeplanen gir og informasjon til foreldre, eiere og
tilsynsmyndighet.

Ressursteam
Målsettingen for teamet er tidlig innsats og forebyggende arbeid,
samordna og gi råd vedrørende tiltak for barn og unge fra 0 - 16 år. Dette
gjeld både fysiske, psykiske, språklige og sosiale område.
Rydding
Det er ønskelig at alle barn er med å rydder leker før de går hjem for dagen.
Fint om dere er med å hjelper oss med dette. Anbefaler alle å rydde, sjekke
tøyet (fylle på?, ta hjem skitne klær)
S

Samarbeidsutvalget (SU)SU består av valgte foreldre, ansatte i barnehagen
og eier (politiker), slik at kvar gruppe er representert. SU behandler saker som
vedrører barnehagen si drift og pedagogiske arbeidet.
Samtykkeskjema
Vi har et skjema som spør om samtykke i forhold til bilder, buss, bil m.m.
Dette MÅ alle foreldre fylle ut når de søker om plass i barnehagen.
Sikkerhetsrutiner
Vi tenker sikkerhet i alle situasjoner her i barnehagen og har egne rutiner som
gjelde i f.eks. ute på tur.
Skole
Vi har et godt samarbeid med skolene i Hå.
Sykdom
Gi alltid beskjed når barnet er sykt. I utgangspunktet er det allmenntilstanden
som avgjør om barnet bør være heima fra barnehagen. Smittefare bør og ha
betydning når de vurderer om barnet kan gå i barnehagen. Er de usikre ta
gjerne en telefon på forehand. Vert barnet sykt i barnehagen tar vi kontakt
med dere. Har barnet hatt feber i flere dager, bør det ha en feberfri dag
hjemme før det kommer i barnehagen igjen.

T

Taushetsplikt
Personalet i barnehagen har skrevet under på taushetsplikt-skjema som sikrer
foreldre og barn at personlige og private forhold blir holdt innenfor
barnehagen.
Telefon
Breidablikk kulturbarnehage
Blokksberg
Soria Moria/Tusseskogen
Trollhaugen
Styrar

51 79 18 30
99 21 48 53
99 21 48 52
99 21 48 50
99 21 48 90 / 99 21 48 10

Turer
Vi er ofte på tur i nærområdet som fugleparken, Jærmuseet, lekeplasser,
Klokkarskogen, brannstasjonen og andre bedrifter.

Tillatelse
Inne i barnehageportalen (https://hag2.ist-asp.com/NO01119-pub/login.htm)
må de krysse av for hva barnet kan være med på/ ikke være med på. F.eks.;
sitte på med privat bil, reise med tog, være med på bilde i media og liknende.
Sikkerheten går alltid først, så dersom me f. eks skal ut og kjøra bil har me
alltid bilputer.
Tilvenning
Barna reagerer veldig ulikt når de begynner i barnehagen, noen trenger lenger
tid før de er trygge enn andre.
U

Ulykker
Kommunen har forsikring på alle barn som går i barnehagene.
Utetid
Vi er ute i all slags vær. Ha derfor med klær som passer til været.

V

Vandelsattest
Alle tilsette, både faste og vikarer, må skaffe seg vandelsattest fra Politiet før
de får tilsetting i kommunen.

W

WWW
Vi er på nett: www.ha.kommune.no/breidablikk

Å

Åpningstider
Barnehagen er åpning kl. 07.00-16.30
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften.
Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00
Barnehagen har 5 plandager i året, og er da stengt. Datoene finn du under
Praktisk informasjon.
Årsplan
Ligg på nettsida vår.

