Opplæring og kultur

Nyttig informasjon til deg som har fått
barnehageplass i Hå kommune!
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HVA ER EN BARNEHAGE?
En barnehage er en pedagogisk virksomhet for barn mellom 1 og 6 år som skal sikre
gode utviklings – og aktivitetsmuligheter for barnet. Barnehagen vektlegger omsorg,
trygget, utvikling og læring i nært samarbeid med foreldrene.
Leken er barnets viktigste aktivitet, og barnehagen skal gi tid og rom for den frie
leken. Gjennom leken skaffer barnet seg erfaringer om livet, utvikler sosial
kompetanse, språk og skaffer seg venner.

Ansvar:
Personalet har ansvar for barnet den tida det er i barnehagen.
Barnet er forsikra i barnehagens oppholdstid.

Barnehageportalen:
Her søker du om ny barnehageplass eller endring av eksisterende plass. Det er viktig
at du fyller ut alle punktene, få noen til å hjelpe deg hvis du ikke forstår. Barnehagen
må ha alle kontaktopplysninger om barnet.

Barnehageåret:
Barnehageåret er fra 15.august til 14.august.

Betaling:
Det er ikke gratis å ha barn i barnehage, foreldre betaler en egenandel, resten
betales av det offentlige. Betaling av mat kommer i tillegg.
Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri. Betalingen fastsettes ut fra familiens
samlede inntekt. Det kan søkes om redusert betaling, se Hå kommunes nettsider
eller ta kontakt med Servicetorget.
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Eierforhold:
Hå kommune eier og driver barnehagen

FAU og SU:
Alle barnehager har et FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), som består representanter
valgt av alle foreldrene, og et SU (samarbeidsutvalget) som består av foreldre og
personale. Disse utvalgene skal sikre samarbeidet mellom barnehage og hjem.

Ferie:
Barnet må ha fire uker ferie i året, tre uker skal være sammenhengende i forbindelse
med at barnehagene er stengt to uker i juli. Den fjerde kan deles opp i enkle dager
hele året.

Foreldremøter:
Den enkelte barnehage har vanligvis 1-2 foreldremøter i året. Dette er på kveldstid.
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Foreldresamtaler:
Alle foreldre får tilbud om 1-2 samtaler med pedagogisk leder pr. år, i tillegg til en
oppstartsamtale før barnet begynner i barnehagen. Foreldre kan når som helst ta
kontakt med styrer eller pedagogisk leder dersom de har noe de ønsker å snakke
om.

Forventninger:
 Det forventes at du som foreldre leser barnehagens og kommunens planer for
å følge med på hva som til enhver tid skjer.
 Vis interesse for hva barnet gjør i barnehagen, det er viktig at hjem og
barnehage samarbeider om barnets utvikling og læring.
 Engasjer deg og vær aktiv på møter og andre arrangement i barnehagen.
 Vis respekt for barnehagens åpningstider.
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Frammøte:
Foreldre/foresatte har ansvar for å levere og hente barnet i barnehagen. Dersom
andre skal levere eller hente, skal barnehagen ha beskjed om dette. Barnet kan være
i barnehagen inntil 9 timer daglig.

Internkontroll:
Barnehagen har system for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og Miljøretta helsevern.

Klær:
Barnehagen driver med mange aktiviteter, både ute og inne. Det er derfor viktig at
barnet har behagelige og fornuftige klær i barnehagen. I Norge er det vanlig å være
ute i allslags vær, så klær av ull, regntøy og varme uteklær er en nødvendighet. Klær
må merkes med barnets navn!

Lovverk:
Barnehagens drift er regulert av «Lov om barnehager», «Rammeplan for
barnehagen» og barnehagens eget styringsdokument, årsplanen.

Overgangen barnehage-skole:
Barnehagen og skolen samarbeider for at barnet skal får en god overgang fra
barnehagen til skolen.

Planleggingsdager:
Hå kommune har fem felles planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. Dere
vil få beskjed om disse når barnet starter i barnehagen.
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Primærkontakt:
Alle barn som begynner i barnehagen får en primærkontakt, det vil si en voksen som
har spesielt ansvar for ditt barn. Denne personen er viktig for barnet, spesielt i
starten, og er med på å sikre at barnet får trygghet og tilstrekkelig voksenkontakt i
løpet av dagen.

Rammeplan:
Barnehagen er forpliktet til å følge fagområdene i Kunnskapsdepartementets
«Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver». Barnehagen jobber ut fra
disse fagområdene:
 Kommunikasjon, språk og tekst
 Kropp, bevegelse og helse
 Kunst, kultur og kreativitet
 Natur, miljø og teknikk
 Etikk, religion og filosofi
 Nærmiljø og samfunn
 Antall, rom og form
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Servicetorget:
Her kan du få hjelp til å søke om ny barnehageplass, søke om endring og redusert
betaling. Hå kommune sitt Servicetorg har tlf. nr. 51 79 30 00

Sosialpedagogisk team:
Hver barnehage har et sosialpedagogisk team som består av representanter for
barnevernstjenesten i kommunen, PPT (pedagogisk/psykologisk tjeneste),
helsestasjon i tillegg til styrer og pedagogiske ledere i barnehagen. Teamet arbeider
for å sikre at barnet får tidlig hjelp dersom det skulle oppstå spesielle utfordringer.

Sykdom:
Barn som er syke har det best hjemme, da det kan være krevende for et lite barn å
oppholde seg i barnehagen hvis formen ikke er god. Et sykt barn trenger ekstra trøst
og omsorg fra sine nærmeste, og det er derfor viktig at du som foreldre tar hensyn til
barnets allmenntilstand og ikke sender barnet for tidlig i barnehagen etter sykdom.
Barnet må holdes hjemme til det er fri for smitte, og friskt nok til å delta i
barnehagens aktiviteter.

Tilvenning:
For at ditt barn skal få en best mulig tid i barnehagen, er det viktig at det får en positiv
og trygg tilvenning. Foreldre må sette av god tid til oppstarten, dette er spesielt viktig i
forhold til de yngste barna. Viktig med god dialog mellom foreldre og personalet. Mer
informasjon fås av personalet i barnehagen.

Tolk:
Som foresatt skal du være trygg på at det blir brukt tolk ved behov, Hå kommune
benytter seg av tolketjenester fra Hero.

Vedtektene:
Som foresatt har du ansvar for å sette deg inn i Hå kommune sine vedtekter for
barnehage.
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ANDRE SPØRSMÅL:
Dersom du har andre spørsmål, kan styrer eller pedagogisk leder i «din» barnehage
svare deg dersom det er noe som er uklart
Mer informasjon om kommunen og barnehagen finner du på:
www.ha.kommune.no og
www.ha.kommune.no/barnehage
Her finner du nettsiden til «din» barnehage.

ANNEN INFORMASJON oversatt til flere språk finner du på:
Rammeplanen på engelsk:
www.udir.no/Upload/barnehage/Rammeplan/Frameworkplan
www.nafo.no
www.morsmal.no,
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