Måken barnehage

Me løfter i lag.

Måken barnehages
ABC
…et informasjonshefte…

A
Adresse:
Havraskaret 2, 4364 Sirevåg
Allergier:
Gi beskjed om barnet er allergisk mot noe, slik at vi kan legge til rette på best
mulig måte.

Arrangement:
I løpet av barnehageåret inviterer vi til ulike arrangement. Det er viktig for
barna at dere deltar på disse arrangementene. Egne innkallinger kommer.

B
Barnevernet:
Barnehagen har meldeplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt,
vold i hjemmet eller seksuelle overgrep.
Foreldrene skal orienteres før barnehagen sender melding til barnevernet,
med unntak ved mistanke om seksuelle overgrep eller andre former for vold,
eller dersom det å orientere foreldre kan medføre fare for noens liv eller helse.
Ellers samarbeider barnehagen med barnevernet gjennom Sos.ped.team, der
vi kan rådføre oss hvis vi har spørsmål og lurer på noe. Se ellers Informasjon
om Ressursgruppa som deles ut ved oppstart i barnehagen.
Bibliotek:
Barnehagen har eget bibliotek med utlån/ hjemlån av bøker til barna.
Biblioteket er i møterommet mellom gammel og ny del av barnehagen, blå dør.

Bleier:
Dersom barnet bruker bleier må dere ta med dette selv. Vi ønsker at dere
sender med vanlige bleier, ikke up & go. Personalet henger opp lapp på
garderobeplassen når barnet trenger nye bleier. Up & go kan være aktuelt når
barna prøver å slutte med bleier.
Kontoradresse:
Havraskaret 2

Postadresse:
4364 Sirevåg

Telefon:
51 43 83 12

Tlf. styrer
51 43 89 30

Org nr:
964 969 590

Brukerundersøkelse:
Hvert år/ evt. annen hvert år deltar vi i en nasjonal brukerundersøkelse fra
Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen gjøres på nettet, og dere får tildelt et
brukernavn og passord fra barnehagen.
Bursdagsfeiring:
Foreldrene tar ikke med kake/ is ved bursdagsfeiringer.
Bursdagsbarnet får krone, vi henger ut flagget og feirer med litt ekstra frukt.
Bursdagsfeiring hjemme:
FAU ønsker at alle barn av samme kjønn på avdelingen skal få invitasjon slik
at alle blir inkludert.

C
Celsius:
Vi er mye ute i barnehagen uansett vær og vind. Men det hender vi ikke går ut
dersom det er for kaldt eller for sterk vind. Hvis det er minus 10 grader følt
temperatur går vi somregel ikke ut med de minste barna.

D
Dokumentasjon:
Avdelingene henger opp bilder/ tekst av tema/ prosjektarbeid på avdelingene.
Vi prøver så godt vi kan å fortelle litt fra dagen i hentesituasjonen.

E
Endring av barnehageplass:
Endring av tildelt barnehageplass kan innvilges hvis det er ledig kapasitet og
det ikke går ut over dekningsgraden i barnehagen, d.v.s. det må være barn
som ønsker å øke barnehagetilbudet sitt for at vi skal kunne innvilge reduksjon
i tilbudet. Søknad om endring gjøres på Hå kommune sin hjemmeside.
Elever:
Vi har av og til elever fra Ogna skule / Dalane videregående skole i praksis i
barnehagen. Dette kan være arbeidsuke eller praksis i forbindelse med Helseog oppvekstfag.

F
Foreldrebetaling:
Det må betales for barnehageplassen for den tiden den er tildelt og takket ja
til. Betalingsfrist er den 20. i hver måned. Juli er betalingsfri.
Det kan søkes om redusert betaling. Dette må dokumenteres.
Kostpenger kommer i tillegg til barnehageregningen. Kr. 320,- pr.mnd. for 5
dager i uka. Dette beløpet kan endres av SU.
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Fagområde:
Vi arbeider ut i fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Rammeplanen har sju fagområder som vi arbeider ut ifra når vi planlegger
tema/ prosjekt. Disse fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst - kropp,
bevegelse, mat og helse - kunst, kultur og kreativitet - natur, miljø og teknologi
- antall, rom og form - etikk, religion og filosofi - nærmiljø og samfunn.
Familiesenteret i Hå kommune.
Familiesenteret er et tilbud for alle familier med barn i alderen 0 - 18 år.
Familiesenteret gir støtte og veiledning i foreldrerollen, og dere kan få snakke
med fagpersoner. Dere kan ta kontakt med familiesenteret blant annet ved
utfordringer i familien, Samspill/ vansker mellom foreldre og barn, psykiske
vansker, kriser, sykdom, sorg og belastninger i familien, rus og vold og
skilsmisse.
Familiesenteret holder til på Nærbø, er åpent hver dag og har
telefonnummer 415 32 796
FAU
FAU er foreldrenes arbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldre/
foresatte i barnehagen. FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og SU/
barnehagen og ta imot innspill fra foreldrene. FAU har ansvaret for
barnehagens deltakelse i 17.maitoget og kan ellers arrangere turer/
sammenkomster hvis de ønsker det.
Ferie:
Barna må ha minimum fire uker ferie i løpet av et barnehageår. Tre av disse
ukene må være sammenhengende om sommeren. Den fjerde uka kan tas
som enkle dager eller en hel uke.
Alle kommunale barnehagene i Hå har stengt de to siste ukene i juli.
I forbindelse med skolen sine ferier (høst, jul, vinter, påske) leverer vi ut lapper
som dere må levere inn igjen til barnehagen med melding om ferie eller ikke
ferie.
Ferie utenom disse feriene må meldes i god tid før ferien skal tas.
Foreldremøte:
Vi har et foreldremøte om høsten/ eventuelt våren for alle foreldre, og et
foreldremøte i juni for nye foreldre.
Foreldresamtaler:
Vi har oppstartssamtale når barna begynner i barnehagen, og en
foreldresamtale for alle foreldre i oktober/november. Dere vil også få tilbud om
en samtale på våren.
Forsikring:
Alle barna i barnehagen er forsikret til og fra barnehagen og i den tiden de er i
barnehagen. Kommunen har forsikringsavtale med Waco forsikring.
Fotografering:
Vi har fotografering en gang i året – på våren. FAU bestemmer fotograf.
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Frukt:
Barna får frukt hver dag i barnehagen, helst litt frukt til hvert måltid.
Førstehjelp:
Personalet i barnehagen har førstehjelpskurs en gang i året evt. annen hvert
år. Vi har førstehjelpsutstyr i barnehagen, og med på tur.

G
H
Hjemmeside:
Barnehagen har egen hjemmeside med nyttig informasjon; alt fra nyheter,
månedsplaner og årsplan.
Adressen er: www.ha.no/maken-barnehage

Helsestasjon:
Vi tar kontakt med helsesøster for råd og veiledning i forhold til sykdom, smitte
m.m. I tillegg er helsesøster representert i Ressursgruppa.
Håndvask/ hygiene:
Vi har faste rutiner med håndvask før måltidene, og ellers minner vi om
håndvask etter toalettbesøk. Vi ønsker at dere foreldre hjelper barna å
vaske hendene når de kommer i barnehagen om morgenen.
Høytider:
I følge Rammeplanen skal barna få kjennskap til kristne høytider og
tradisjoner. Vi markerer jul og påske i barnehagen.

I
Informasjon:
Dere får informasjon fra barnehagen gjennom daglig kontakt, Månedsskriv,
Måkenytt, foreldresamtaler, foreldremøte, dagrapporter og barnehagens
hjemmeside.

J
Jul:
Desember er en fin tid i barnehagen, og vi er opptatt av at advents- og juletida
skal være en koselig tid, preget av ro og fred.

K
Kjøp av dager:
Dersom det er ledig kapasitet i barnehagen er det mulig å kjøpe dag/dager.
Pr.1.1. 2019 kr. 285,- pr. dag.
Betalingen blir lagt til den vanlige barnehageregningen.
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Klær:
Barna må ha minst et sett ekstra skifteklær liggende i barnehagen. I tillegg må
de ha ull/ fleece til å ha under dressen/ regntøyet. Det er foreldrenes ansvar å
sjekke om det er nok klær i korga – sjekk derfor med jevne mellomrom.
Skitne/ bløte klær tas med hjem for vask.
Det er lurt å ha regntøy og støvler liggende i barnehagen.
Klærne må merkes med navn, slik at personalet vet hvem som eier klærne.

L
Leker:
Vi ønsker helst ikke at barna har med leker i barnehagen. Barna må selvsagt
ha med kosedyr/kosefiller/tytt/ «overgangsobjekt» i barnehagen.
(Se Overgangsobjekt)
Husk å merke alt med navn.
Det er ikke lov å ha med sykkel eller sparkesykkel i barnehagen.

M
Medisin:
Hvis vi skal gi medisin til barnet må foreldrene fylle ut et eget medisinskjema
som finns i barnehagen. Vi ønsker i utgangspunktet minst mulig ansvar for
medisinering.
Mat i barnehagen:
Frokost: 7.00/ 7.30 – 8.30. De som skal spise frokost må komme i god tid
før frokosten ryddes vekk kl. 8.30. Brød eller grøt.
Lunsj: 11.00. Vi serverer et variert måltid med brød, melk, pålegg og frukt/
grønnsaker.
«To-måltidet» kl. 14.00. Et lett måltid – påsmurte brødskiver eller knekkebrød/
gryn og frukt.
Måkenytt:
Litt felles informasjon til hele barnehagen blir gitt ut i begynnelsen av hver
måned i Måkenytt. Dette sendes på epost til alle foreldre, og legges også ut
på hjemmesida vår.
Månedsplaner/ Månedsskriv:
Hver avdeling skriver et Månedsskriv for sin avdeling, med litt oppsummering
av måneden som har gått og tanker og planer for kommende måned. Også
denne blir sendt på epost til alle foreldre og lagt ut på hjemmesida vår.

O
Operasjon dagsverk
Operasjon dagsverk er en solidaritetsaksjon med og for ungdom. Vi har elever
fra Ogna skule og av og til fra videregående skoler som arbeider en dag i
barnehagen i oktober/november hvert år.
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Oppholdstid:
Max oppholdstid pr. dag er 9 timer.
Opptak:
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars. Søknadsskjema finner dere på
kommunen sin hjemmeside.
Oppsigelse:
Oppsigelse skjer elektronisk på kommunen sin hjemmeside. Det er en måneds
oppsigelsesfrist, gjeldende fra 1. i hver måned.
Overgang barnehage – skole.
Vi har en egen plan for overgang barnehage – skole. Vi har skoleklubb i
barnehagen og plan for besøk på skolen våren før barna skal begynne på
skolen.
Vi har overgangssamtale skole - barnehage - foreldre: «Saman om oppvekst»
i mai /juni.

Overgangsobjekt:
Dette kan for eksempel være tytt, kos, leke eller klær som knytter sammen
foreldrene/ hjemmet og barnehagen. Dette er svært viktig for at barna skal
kjenne seg trygge, og de må alltid få lov å ha med seg overgangsobjektet.
Dette er spesielt viktig ved oppstart i barnehagen.

P
Personalbarn i barnehagen
Noen av de ansatte har sine egne barn i barnehagen. Vi prøver å unngå at
egne barn er på egen avdeling – men det er ikke alltid at vi får til dette.
Planleggingsdager:
Vi har 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse er som oftes felles for alle
barnehagene i kommunen. Barnehagen er stengt disse dagene.
SU kan godkjenne andre dager hvis barnehagen av en eller annen grunn
ønsker andre dager.
Politiattest:
Alle ansatte, både faste og vikarer må skaffe seg politiattest når de skal
arbeide i barnehagen.
Porten:
Husk alltid å lukke porten etter dere! Det er alltid en voksen som skal åpne og
lukke porten. Vi ønsker ikke at barna skal gjøre dette på grunn av tryggheten/
biler på parkeringsplassen og at de kan komme på å åpne selv når de er ute
og leker i barnehagen.
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PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste
Pedagogisk psykologiske tjenesten skal sammen med andre
veiledningstjenester i barnehage og skole hjelpe barn og unge, foreldre og
personalet med å utvikle gode læringsvilkår for barn og unge som trenger
hjelp. Dette kan være innen områdene:
Lærevansker, språkvansker, lese- og skrivevansker og psykologiske vansker.

Q
R
Rammeplan:
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver legger grunnlaget for
arbeidet vårt i barnehagen.
Ressursgruppe:
Det er i Hå opprettet en tverrfaglig ressursgruppe for å ta seg av sammensatte
vansker hos barn i alderen 0-16 år. Dersom du ønsker kontakt med
ressursgruppa, kan du kontakte barnehagen/skolen, eller andre som er med i
gruppa. Se informasjon på eget ark. Gruppa har 4 møter i året i barnehagen.

S
Samarbeidsutvalget, SU:
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ for de
parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.
Utvalget består av foreldre/ foresatte, ansatte i barnehagen og eventuelt
representanter fra barnehagens eier.
SMS:
Barnehagen har en SMS tjeneste der viktig informasjon blir gitt. Det går ikke
ann å svare på disse meldingene. Ta kontakt med barnehagen på annet vis
hvis det er nødvendig.
Småskader:
Vi registrerer småskader i barnehagen på et eget skjema, og dere foreldre får
en kopi av dette skjemaet med hjem. Ved legebesøk eller tannlegebesøk etter
en skade i barnehagen registrerer vi skaden hos Waco forsikringsselskap, i
tilfelle senskader.
Skader/ulykker i barnehagen:
Ved skader/ulykker i barnehagen eller på tur vil den voksne som er nærmest
barnet vurdere situasjonen i samråd med ped.leder/ evt. en annen voksen. Vi
vil ringe 113 ved behov for akutt legehjelp, og ringe og informere foreldrene.
Vi har også rutiner ved «Skarpe situasjoner» (trusselsituasjoner eller reelle
handlinger).
Rutinene er samlet i heftet «I Tilfelle». Tilgjengelig i barnehagen hvis noen
ønsker det.

Soving:
De minste barna sover i vognskuret i vogner. Vi har sovevakt.
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Solvennbarnehage:
Måken barnehage er en Solvennbarnehage. Dette innebærer at personalet i
barnehagen vet at det er viktig å beskytte barna mot sola. Vi har mottatt
brosjyrer og informasjon fra Kreftforeningen.
Vi prøver å gi barna muligheten til å leke i skyggen, gjemme seg under
tepper i sola og ha muligheten til å velge mellom å være inne og ute på
solrike dager. Vi vil også passe på å ha vann tilgjengelig for barna ute og vi vil
passe på å smøre barna med solkrem. Klær gir god beskyttelse.
Vi oppfordrer dere foreldre til å ha med solhatt som beskytter nakken og
ørene, samt ta med solkrem. Faktor 15 anbefales på udekket hud.

Sykdom:
Dersom barna er syke skal det gis beskjed i barnehagen.
Dersom barna ikke kommer pga. sykdom eller annet - gi beskjed innen 09.15.
Syke barn holdes hjemme.
Vurdering av barnas allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldrenes
skjønn. Foreldrene må også vurdere smittefaren for de andre barna og de
voksne. Som hovedregel bør barn med feber eller akutte diarétilstander
holdes hjemme. Alle bleiebarn med diarétilstander bør ha minst en symptomfri
dag hjemme før de kan gå i barnehagen. (anbefalt av Statens helsetilsyn).
Nærbø helsestasjon tilrår i henhold til smittevernhåndboka for de vanligste
virus som gir omgangssyke, at barn blir holdt hjemme 48 timer etter
symptomfrihet. Dette gjelder ”skikkelig” omgangssyke med diare og oppkast.
Ved smittsomme sykdommer og lus er det viktig at vi får beskjed i
barnehagen. Vi henger opp en lapp, slik at alle foreldre blir informert og kan
være obs. mht. egne barn. (eks. vannkopper, brennkopper, streptokokker,
skarlagensfeber m.m.) Dersom barna ikke kan være ute pga. sykdom bør de i
utgangspunktet være hjemme.
Viser ellers til oppslaget ”Syke barn og barnehager” utgitt av Statens institutt
for folkehelse/Statens helsetilsyn som henger/ er tilgjengelig i barnehagen.
Viktig at barn som har vært syke med smittsomme sykdommer ikke
kommer tilbake til barnehagen for tidlig - dette for å hindre videre smitte
til andre barn og voksne.

T
Telefonnummer:
Vi deler ut barnas navn, adresse og telefonnummer til de foreldrene som spør
om det – til bruk ved bursdagsfeiringer hjemme, eller «gå på besøk til
hverandre». Hvis det derimot er noen av dere foreldre som ikke ønsker at
andre foreldre får deres telefonnummer så må vi få beskjed om det i
barnehagen.
Vi gir også en liste over barn og telefonnummer til FAU. Gi beskjed hvis dette
ikke er greit for dere.
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Telefonliste til barnehagen:
Resepsjon: 51438312
Telefon styrer: 51438930
Mobil styrer: 99214801
Grønn dør (2.etg ny del): 51439236, mobil 415 32 640
Rød dør (1.etg.ny del): 51439273, mobil 415 32 698
Gul dør (gammel del av barnehagen): 5143893, mobil Krabbane 415 32 619
og Hummerane mobil 415 32 634
Tilvenning:
Alle barn må ha minimum 3 - 5 dager med tilvenning når de begynner i
barnehagen. Det er viktig å bruke god tid på tilvenning og helst ha korte dager
i begynnelsen. Barna vil få en primærkontakt å forholde seg til og ble kjent
med først.

U
Utleie av barnehagen:
Det går ann å leie barnehagen til private formål – bursdager, ulike selskap
m.m.
Lørdag/ søndag kr. 1.925,Ettermiddag/kveldstid kr. 770,Den som leier må vaske ut selv.

V
Vedtekter
Vedtekter for barnehager i Hå kommune ligger på Hå kommunes hjemmeside.
Vaksinasjon
Vi oppfordrer alle til å følge vaksinasjonsprogrammet ved helsestasjonen.
Verdier:
Hå kommune og Måken barnehage sine verdier er: Open driftig og stolt.
Visjon:
Barnehagens visjon er:
lyst på livet
..leke, lære, utforske i det nære og kjære…
Vikarer:
Barnehagen benytter vikarer ved sykdom og annet fravær blant personalet. Vi
strever etter å ha gode stabile vikarer i barnehagen.

W, X, Y, Z, Æ, Ø
Å
Åpningstid:
Åpningstid er 6.45 – 16.15.
Vi ønsker at barna blir levert innen kl. 9.15 hvis ikke annet er avtalt.
Vi har stengt helger og helligdager, jul- og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12..00
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