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INNLEDNING 

Dette informasjonsheftet omtaler driften i IDEA barnehage, og må ses i 
sammenheng med årsplanen vår. Ved å lese dette får du opplysninger 
som er nyttig for deg som er bruker av barnehagen. I dette heftet vil du 
blant annet finne informasjon om driftsgrunnlag, praktiske opplysninger, 
og barnehagens vedtekter. Dokumentene skal synliggjøre hvordan vi   
jobber i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen.         

 

Dette heftet deles ut ved oppstart og er gjeldene frem til vi gjør vesentlige 
endringer for driften. 

 

Årsplan lages hvert år og gir informasjon om hva som vektlegges           
inneværende barnehageår. Den deles ut på høsten. 
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Side 4 

Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en del av IDEA Kompetanse AS 
som er en arbeids- og inkluderingsbedrift, og har hovedkontor på Notodden. 
Bedriften driver yrkesrettet attføring og opplæring kombinert med produksjon 
og salg av tjenester. Lokalene leies av Kongsberg kommune.          

Vi har 58 plasser for barn i alderen 0—6 år og har åpent fra kl. 06.45—16.45.  

Barnehagen er bygget som en 3 avdelingsbarnehage. Vi har valgt å trekke ut de 
eldste barna og gi de et eget tilbud i kjernetiden. De har fortrinnsrett på å      
disponerer et flott uteområde med grillhytte, ca. 400 meter fra barnehagen.  

Vi holder stengt på hellig– og høytidsdager, julaften, nyttårsaften, samt tre uker 
om sommeren ( uke 28, 29 og 30) I tillegg har vi 5 planleggingsdager i året.  

Barnehagen har egne vedtekter. Disse ble akseptert da dere takket ja til barne-
hageplassen. De finnes også bakerst i dette heftet. 

Barna i IDEA barnehage har kollektiv ulykkesforsikring. Dette omfatter ulykker/
skader som inntreffer i barnehagen og på ekskursjoner/reiser i barnehagens regi. 

IDEA barnehage er underlagt Lov om barnehager, og Kongsberg kommune fører  
tilsyn med at loven, og de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjennings-
vedtaket blir fulgt. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt info: 

 IDEA barnehage                                                                                          
 Svartåsveien 16, 3615 Kongsberg                                                    
 Tlf: 459 76 399 
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Barnehageloven regulerer alle barnehagene i Norge og fastsetter overordne-
de bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Loven gjelder for  
både private og offentlige barnehager. I tillegg til loven er vi underlagt   
forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(rammeplan).   

Formålet med barnehageloven er at barnehagen skal gi barn under             
opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse 
med barnas hjem. Barna skal i stor grad ha mulighet for varierte aktiviteter i 
trygge omgivelser. For at barnehagen og hjemmet skal sikre et godt samarbeid 
skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. For mer info se s.19 

Rammeplanen for barnehager 

Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige     
personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring,             
dokumentasjon og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagens      
innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er     
sentrale deler. Rammeplanen er inndelt i sju fagområder som alle gir klare 
retningslinjer om innholdet i barnehagens arbeid. Fagområdene flettes inn i 
det daglige arbeidet og legges opp etter barnas alder og modning. Det kan 
være at vi i perioder har ekstra fokus på enkelte fagområder. Det kan dere lese 
om i månedsbreva.                                                                                   

Fagområdene er:  

Kommunikasjon, språk, tekst 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Kunst, kultur, kreativitet. 

Natur, miljø, teknologi 

Antall, rom og form 

Etikk, religion, filosofi 

Nærmiljø og samfunn 

Ønsker dere å vite mer kan dere låne avdelingen sin rammeplan eller laste 
den ned på denne nettsiden: www.regjeringen.no 
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Barnehageloven og rammeplan for barnehagen slår fast at omsorg, læring, lek og danning 
er de fire sentrale prosessene som skal kjennetegne barnehagens virksomhet og prege   
innholdet.  

For å sikre god omsorg, lek, læring og danning har vår barnehage et variert og utfordrende 
tilbud til barna. Vi kan nevne at hver avdeling har turdag i skogen eller nærmiljøet hver 
uke, vi har eget område i skogen hvor vi har grillhytte og bålplass samt tilgang på leke-
plasser og fotballbane. Vi har samlinger og gruppe aktiviteter med fokus på lek og læring, 
samt små grupper hvor vi har fokus på relasjonskompetanse, sang og drama.  

Gjennom de voksnes tilstedeværelse, evne til å vise omsorg, være anerkjennende og undre 
seg sammen med barna, gir vi barna gode muligheter til glede, mestring og livslang læring.  

Danning 

I Rammeplanen for barnehagen blir danning sett på som både omsorg, sosialisering,    
utvikling, læring og oppdragelse, men omfatter også mer enn dette. Danning er en livslang   
prosess som blant annet utvikler barns evne til å tenke og reflektere over sine handlinger, 
verdier og væremåte. Danning skjer i samspill med andre.  

Vi skal arbeide for et miljø hvor vi legger til rette for danningsprosesser for alle barn.  

Dette gjøres blant annet ved å : 

La barna få være medvirkende og undrende 

Oppleve likeverd, fellesskap og inkludering 

 

Fokus på voksenrollen: 

 Tilstedeværende (med "hode og kropp") Legge bort egne behov og ha barnets   
behov i fokus 

 Engasjert og tydelig med grenser og konsekvenser 

 Ta ansvar for et spennende barnehagemiljø i utvikling 

 Være gode rollemodeller 

 Gi positiv oppmerksomhet til alle 

 Bruke aktivt humor og glede i hverdagen 
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Omsorg 

Omsorg innebærer at barn og voksne bryr seg om hverandre og tar vare på hverandre. 
Det handler om respekt for andre menneskers behov, det er å bli akseptert, sett og 
hørt for den man er. Omsorg dreier seg om respekt for menneskeverdet, nestekjærlig-
het, vennskap, tilgivelse og solidaritet.   

Barn har rett til omsorg og skal bli møtt med likeverd og inkludering. Dette stiller 
krav til de voksne om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos enkeltbarn, i 
situasjoner og grupper. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom 
for meningsfylte aktiviteter. Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av trygghet, 
humor, glede, kreativitet og omtanke for fellesskapet. 

Lek:                                                                                                       
Gjennom leken lærer barnet sosiale regler og lærer seg selv å kjenne i forhold til 
andre. Leken er på liksom og er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. I 
leken styrker og utvikler barn sin identitet og selvfølelse. Hos oss står den frie leken 
sentralt.  

Via bøker og felles opplevelser inspirerer og legger vi til rette for utvikling av            
leketemaer.  

Noen barn strever med å komme med i lek eller bli i lek over tid. Da er det vår     
oppgave å inkludere og støtte barna i leken. For å knytte bånd og inkludere alle i lek 
deler vi i mindre grupper, vi har ofte også egne lekegrupper. 

Læring: 

I IDEA vil vi jobbe for at barna skal få et positivt forhold til seg selv og sin lærings-
prosess. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker, med miljøet og 
er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg. Hvert barn har rett til å erfare at 
deres stemme blir tatt på alvor og har virkninger i fellesskapet. For å skape et godt 
læringsmiljø for barna må de oppleve trivsel, trygghet og motivasjon. Vi ønsker å ha 
gode rutiner og stabile voksne. Vi må jobbe frem gode relasjoner mellom barna,   
mellom de voksne og mellom barn og de voksne. Personalet har  kunnskap om barns 
utvikling slik at vi får støttet og anerkjent barnet der det er. Læring skjer kontinuerlig i 
barnehagen og er både formell (planlagt) og uformell (her og nå situasjoner). For å 
sikre helhetlig læring skal barnehagen arbeide med Rammeplanens 7 fagområder (se 
side 5). Vi møter barna på en utforskende og utfordrende måte slik at dette danner 
grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen.  

 



Side 8 

   

IDEAS VERDIER – TELL 

Tillit –  ved at det er samsvar mellom ord og handling. Våre kunder,       
 leverandører og kollegaer skal erfare at vi er til å stole på og at vi 
 ivaretar våre forpliktelser. 

 Engasjement – ved å vise arbeidsglede, innsats og samfunnsansvar. 

 Lojalitet – for normer og regler, basert på gjensidig respekt og ansvar for 
 hverandre og bedriften.  

Likeverd— for livssyn, kulturell bakgrunn, mellom kjønn, ulik sosial bakgrunn   
  og funksjonshemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR VISJON – SAMSPILL SKAPER RESULTATER 

Samspill for oss betyr å virke i fellesskap, å «spille» sammen mot et felles mål. Vi 
tenker samspill mellom barn, foreldre og personalet. Sammen skal vi gå i en 
felles retning, vi spiller på lag til det beste for enkelt barnet og gruppa.  

Vi tenker resultater på flere områder både for barn, voksne og barnehagen som 
helhet.  Resultater i form av utvikling, trygghet, stabilitet og tilfredshet, er noen 
områder. For å vurdere resultatene gjennomføres det evalueringer internt i   
personalgruppa, i barnemøter og gjennom brukerundersøkelser for foreldre. 
Disse resultatene tas med i utarbeidingen av nye mål og planer for                    
virksomheten. 

 

 



PERSONALET 
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KVALITETSUTVIKLING 

I IDEA barnehage er vi opptatt av kompetanse. Kvalitetsutvikling i barne-
hagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Kompetanse-
hevingen skjer gjennom interne og eksterne kurs, og ved veiledning av den 
enkelte ansatt. Vi har jevnlig avdelingsmøter og har personalmøter en gang 
pr. mnd og 5 planleggingsdager i løpet av året. Dette er gode møteplasser for 
faglige refleksjoner og til å få felles kompetanseløft.  

 

Personalet i IDEA barnehage har et godt arbeidsmiljø som er preget av positiv 
tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er inkluderende, vi tar godt imot 
nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag 
gjennom allsidig lek og læring.  

Personalet er mangfoldig og innehar mye kompetanse. Vi er endringsvillige og 
tilpasser oss hverdagen.  

Vi har en fast bemanning som består av styrer, åtte barnehagelærere, tre barne- 
og ungdomsarbeidere og fire assistenter. I tillegg har vi assistenter på opplæring 
og lærlinger.  

Ansettelser av assistenter under opplæring er tidsbegrenset og foregår i samarbeid 
med NAV Kongsberg og jobb og utvikling IDEA kompetanse.  

Alle som starter et opplæringsløp i IDEA er gjennom en startsamtale, og blir 
vurdert svært nøye de første ukene de er i barnehagen. Dersom assistenten viser 
personlig egnethet til å jobbe med barn, kan vedkommende få mulighet til å bli i 
IDEA over lengre tid.  Assistentene får opplæring innenfor arbeid med barn, 
personalsamarbeid, foreldresamarbeid, i tillegg til kunnskaper om barn, og om 
arbeidslivet generelt. I sin arbeidsperiode i IDEA har assistentene mulighet til å 
ta formell utdannelse som pedagogisk assistent eller barne– og  ungdoms-
arbeider. Medarbeidere under opplæring  får tett oppfølging, tilbakemeldinger  
og  veiledning i hele sin periode i barnehagen.  

Med tanke på kvalitet forventer vi aktiv deltakelse og interesse for arbeidet. 

Alle som jobber i barnehagen må levere politiattest før oppstart og skrive under 
på at de opprettholder taushetsplikten. 
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Sikkerhetskortet  

Sikkerhetskortet er et web basert læringssystem som gir den enkelte ansatte en 
grunnleggende sikkerhetsopplæring. Det er utviklet et læringskurs som tar for 
seg fire hovedemner (brann, trafikk, forsvinning og forgiftning), De har også 
omfattende førstehjelpskurs. I tillegg går sikkerhetsrommet grundig gjennom 
verktøyene vi trenger for å ivareta sikkerheten til barna i barnehagen.  

Alle fast ansatte i vår barnehage må ta sikkerhetskortet en gang i året, og får da 
et kursbevis på det.  

 

PBL Mentor 

PBL Mentor er et komplett HMS system hvor vi har samlet rutiner og         
beredskapskort for barn og ansattes sikkerhet. Her kan styrer se hvilke ansatte 
som har rukket å sette seg inn i rutinene og hvem som trenger en påminnelse. 
Daglig sjekkliste for barnehagens uteområde, sjekkliste før turer og lignende 
finnes her og gjennomgås før en går ut. 

 

Trafikksikkerhet 

Barnehagen har egne rutiner for å ivareta sikkerhet på turer til fots, med bil og 
buss.  

Vi lærer barna enkle trafikkregler for fotgjengere og de lærer om sikring i bil, 
bruk av sykkelhjelm og refleks.  

For å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port ber vi 
ansatte og foresatte om å kjøre varsomt og rygge bilen på plass. Vi ønsker ikke 
at biler skal stå på tomgang uten fører.  

 

 

 



 

 

Tidlig innsats 

Rammeplan, politiske føringer og forskning understreker betydningen av tidlig 
innsats. God allmennpedagogikk i barnehagene vil være et godt grunnlag både 
for å oppdage vansker hos barn tidlig og å sette inn tiltak tidlig. «Barnehagen skal 
sørge for at barn som trenger ekstra støte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og / eller fysis-
ke tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig til-
bud» (Kunnskapsdepartetmentet, 2017, s.15).  

For å hindre skjevutvikling, jobber vi systematisk og målrettet med de barna vi 
lurer litt mer på enn andre. Dette gjør vi i samarbeid med foreldrene og andre 
relevante instanser i kommunen. 

 

Mobbing 

Barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Vi 
jobber derfor kontinuerlig med relasjonsbygging og har fokus på klimaet i barne-
gruppa. Det arbeides for at barna hverken opplever å bli krenket eller kommer 
til å krenke andre. Personalet har fokus på å være gode rollemodeller blant annet 
ved å snakke positivt om andre og være inkluderende. Vi aksepterer ikke at   
barna er ugreie mot hverandre eller holder andre utenfor.  

Tiltak for å forebygge mobbing: 

• Tydelige og synlige voksne 

• Tilrettelegge for felles opplevelser, ute og inne 

• Arbeid med sosial kompetanse  

• Sikre at alle barn har minst en venn i barnehagen 

• Jevnlig observasjon og avdelingsvis drøfting av klima i gruppa 

Foreldre og ansatte har et felles ansvar for at mobbing ikke får utvikle seg.     
Foreldre må være bevisst hvilke holdninger de formidler i hjemmet. Framsnakk 
andre barn, voksne og barnehagen slik at barna utvikler gode holdninger til 
andre mennesker og respekterer ulikheter.  

Barnehagen har rutiner i forhold til å ivareta barn og foreldre ved mobbing. 
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Fra barna er små utvikler de sin sosial kompetanse. Det å vise omsorg og 
empati og ha omtanke for andre mennesker er en viktig del av den sosiale 
kunnskapen. Barna utvikler vennskap samtidig som de lærer å omgås andre. 
Ved å sette fokus på sosial kompetanse og reflektere over dette forbereder vi 
barna til å bli velfungerende i samfunnet. 

Lek, glede og humor er den første dimensjonen vi starter å jobbe med.   
Dette fordi temaet ligger nært opp til det å bli kjent og trygg i barnehagen. 
Det å tøyse og leke med hverandre, fremmer glede og åpner opp for å bli 
kjent og trygg på en ufarlig måte.  

MÅL: 

Vi skal jobbe kontinuerlig med sosialisering i alle situasjoner 

Bygge gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen  

Lære å si hei og ha det til hverandre 

Hjelpe hverandre 

Dele 

Vente på tur 

Ta ordet i samling  

Å bli trygge på seg selv  

Lære å ta hensyn til andre barn 

Lære konfliktløsning 

 

METODER: 

Dele i mindre grupper 

Samlinger 

«Her og nå” og planlagte temasamlinger 

Rollespill og praktiske øvelser 

Massasje 
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FOKUS OMRÅDER INNEN-
FOR SOSIAL KOMPETANSE: 

Selvkontroll: 

Tenke før handling og utsette egne 
behov. Lære å dele 

Selvhevdelse: 

Lære å stå for egne meninger og 
tørre å være i fokus  

Prososiale handlinger: 

Lære å  samarbeide og løse        
konflikter på en akseptabel måte 



 

Medvirkning kan sammenlignes med demokrati, hvor alle stemmer skal bli 
hørt.  Barn skal ha rett til å få uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved 
sitt liv i barnehagen. Det handler ikke alltid om å la barna få enda flere 
valgmuligheter, men at de får være med å påvirke sin egen hverdag. Vi skal 
la det barna uttrykker få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet ved at 
de får komme med innspill og ønsker i samsvar med alder og modenhet. 
Medvirkning handler om å la barna bli spurt, lyttet til og akseptert som 
kompetente mennesker. Barna skal oppleve at deres ønsker og innspill er 
betydningsfulle og at vi tar de på alvor.  

Personalet skal utøve faglig klokskap ved å: 

Ha et følelsesmessig nærvær 

Lytte aktivt og godt 

Følge opp barns initiativ 

Møte barna med respekt og anerkjennelse 

 

Vi ivaretar barns rett til medvirkning ved å : 

Ta barns ønsker og innspill på alvor 

Være lydhøre i forhold til hva barna er opptatt av  

Verne om barnas lek og ta hensyn til vennskap 

 

Foreldre / foresatte har mulighet til å medvirker gjennom: 

Daglig kontakt med personalet ved bringing og henting 

Foreldresamtaler 

Foreldremøter 

Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg 

Brukerundersøkelser 
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LIKESTILLING  
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Likestilling 

Likestilling dreier seg om å gi gutter og jenter like muligheter. De skal    
kunne utvikle seg til frie og unike individer uten å få begrensninger med 
bakgrunn i kjønn. Omsorgen og aktivitetstilbudet skal tilpasses hvert enkelt 
barn og den aktuelle barne-gruppen. Uavhengig av kjønn, etnisitet, funk-
sjonsnivå. 

 
Slik jobber vi med likestilling: 
Den største og kanskje viktigste innsatsen for å sikre likestilling er at        
personalet har en bevissthet i forhold egne holdninger og forventninger til  
gutter og jenter. Vi må evne å gå fra tanke til handling. For å få til dette må 
likestilling stå på agendaen og tas opp med jevne mellomrom. Vi må våge å 
utfordre hverandre og  det materiell og utstyr vi tilbyr barna. Det er lett å gå 
i feller hvor en møter barna på en ensidig måte ut fra deres kjønn.                 
Likestilling handler om mangfold og om å øke barnas handlingsrom.  
 
Avdelingene  jobber med likestilling  ved for eksempel å dele i mindre   
grupper hvor barna skal kunne danne relasjoner på tvers av kjønn, og samti-
dig inkludere jenter og gutter like mye i de såkalte "kjønnsbaserte" lekene. 
Personalets rolle vil da være å utfordre de tradisjonelle lekemønstrene ved 
for eksempel å gi stereotype leker flere bruksmuligheter. 
 
Vi har økt bevissthet rundt bruk av farger og unngår derfor å klassifisere 
barna etter typiske «jente– og guttefarger» ved for eksempel bursdags-
feiringer og bilder på skap/ skuffer.  
 
Barna velger selv farger på bursdagskroner, formingsaktiviteter o.l. Dette har 
med medvirkning, ikke likestilling å gjøre.  
 
 



PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 

Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og 
åpne for en kritisk og reflekterende praksis (Rpl 06:49). Det synliggjør  
barnehagens virksomhet. Dokumentasjonen vises blant annet for           
foreldrene og  brukes som grunnlag for samtale mellom barn og personalet             
Pedagogisk dokumentasjon setter fokus på innholdet sammen med barna 
og bidrar til utvikling av den pedagogiske virksomhet. 
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PLANLEGGING,  EVALUERING og VURDERING  

Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges og vurderes. Omfang 
og metoder bestemmes av den enkelte barnehage  

Planleggingen i IDEA er todelt:  

Det utarbeides strategiplaner for å sikre progresjon og sammenheng. Her 
legger vi blant annet langsiktige planer for kompetanseutvikling blant      
personalet og for barnehagens fysiske miljø.  

Det legges planer for innhold og aktiviteter basert på kunnskap om de    
enkelte barns interesser, ferdigheter og utvikling, samt de ressurser vi har til 
rådighet.  

Vi har jevnlig ped.leder- og avdelingsmøter hvor hverdagen i barnehagen og 
aktiviteter planlegges og evalueres.  

Tilbakemeldinger og ønsker fra foresatte tas også opp her.  

Personalet observerer og vurderer daglig sitt arbeide med barna. Vi vurderer 
fortløpende hvordan organisering og aktiviteter fungerer. Barnegruppen og 
det enkelte barns trivsel skal vurderes med tanke på barnets utvikling og 
læring. Erfaringene tas med på avdelingsmøter, personalmøter og  
ped.ledermøter.  

Vi vurderer ut fra årsplan og periode-/ månedsplaner.  

 



 

forbindelse med nytt barnehageår. Det kan være at vi på grunn av 
endringer i barnegrupper eller barnets modenhetsnivå ser et behov for et bytte 
til andre tider. Dette skjer da i samarbeid med barnas hjem.  

Pedagogiskleder på respektive avdelinger utveksler relevant informasjon vedrø-
rende barnet og lager plan for tilvenning med besøksdager. Primærkontakt på 
ny avdeling opprettes og har ansvar for å bli kjent med barn og foresatte. For å 
skape trygghet er en voksen fra avdelingen med på besøksdager. 

Når barnet starter på avdelingen har vi voksne som forstår og støtter med tanke 
på å utvikle tilhørighet og trygghet i en ny hverdag. Om mulig følger en av de 
voksne over på ny avdeling. Slik får vi en naturlig rullering blant personalet og 
barna har en kjent å forholde seg til.  



Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsord-
ning» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33). 

Rammeplanen sier også at barnehagen har ansvar for å legge til rette for at bar-
na tar avskjed med barnehagen  på en god måte, og gleder seg til å begynne på 
skolen. Det skal være en naturlig sammenheng mellom det siste året i barneha-
gen og skolestart.        

Barnehagen legger til rette for skoleforberedende aktiviteter som en naturlig del 
av hverdagen og har fokus på å gjøre barna mest mulig selvstendige / selvhjul-
pne.  

Førsteklasses forberedt er en overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg          
kommune. I denne planen beskrives felles og forpliktende mål og rutiner for 
alle     ansvarlige. Barnehagen skal forberede barna på det som kommer og sko-
len skal bli mest mulig kjent med barna før de begynner, slik at de kan planleg-
ge og tilrettelegge for   individuelle opplæringsløp allerede fra skolestart.   

Første onsdag i juni besøker førskolebarna skolen og møter klassen, faddere og 
SFO. Foreldre følger om ikke annet er avtalt med barnehagen.  

I januar besøker vi Wennersborg skole i forbindelse med øvinger til Sangskatte-
kista. 

SFO arrangerer to besøksdager for førskolebarna i samarbeid med barnehagene.      
Barnehagen følger de barna som skal på Wennersborg skole. I de tilfeller hvor 
barn skal på andre skoler kan vi følge dersom vi har kapasitet.  

I noen tilfeller bør barnehagen gi skolen informasjon om enkeltbarn. I disse 
tilfellene skal foreldrene samtykke til dette. Foreldrene skal da få innsyn i, og 
innflytelse på informasjonsutvekslingen. 

 

 



FLERKULTURELT MANGFOLD 

 

Arbeid med flerkulturelt mangfold 

I IDEA barnehage har vi barn og voksne som kommer fra ulike land og 
ulike kulturer. Barnehagen skal være og er en arena som er preget av    
språklig, kulturell og religiøst mangfold. Dette er en berikelse for felles-
skapet, og skaper forståelse og aksept av at mennesker er like verdifulle   
uansett hvilken bakgrunn de har.  

Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at 
barn skal kunne sette seg inn i andres ståsted. 

Barn som tilhører nasjonale minoritetsgrupper og etniske minoritets-
kulturer skal få støtte til å utvikle sin doble kultur tilhørighet. 

I oktober følger vi FORUT aksjonens pedagogiske opplegg. Målet med  
barneaksjonen er å gi barn økt forståelse for ulike kulturers egenart,      
kunnskap om global urettferdighet og tro på at det nytter å hjelpe.         
Gjennom aksjonen ønsker vi å vekke barns nysgjerrighet og bidra i          
utviklingen av medfølelse, toleranse og forståelse. FORUTs barneaksjon 
viser fram ulikhet og fattigdom, men fokuserer mest på likhet og muligheten 
vi har for å gjøre verden bedre gjennom    
samarbeid. Gjennom tekster, musikk, bilder 
og videofilmer får vi et innblikk i hvordan 
livet er for barn et helt annet sted i verden.  

 

Språkgrupper 

Dette er et tilbud til minoritetsspråklige barn fra fylte 3 år.  Hensikten med 
denne gruppa er å bygge opp barnas ordforråd og begrepsforståelse samt 
oppmuntre de til å være språklig aktive.  



 

Barnehagens digitale praksis 

Bruk av digitale verktøy er virkeligheten barna vokser opp i. Barnehagen er en 
viktig arena for digital danning med muligheter for å bruke verktøyet kreativt i 
skapende prosesser, leik, læring og undring sammen med kompetente voksne.  

Hos oss er det viktig at bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal 
støtte opp om barnas læringsprosesser, og være med på å gi et allsidig            
læringsmiljø for alle barn. Alle avdelingene disponerer nettbrett, og på           
midtrommet har vi projektor med tanke på å bruke i det pedagogiske arbeidet 
sammen med barna. Det er viktig at alle digitale verktøy brukes med omhu, og 
med personalet som en aktiv støtte.  

Personalet skal legge til rette for at barna skal utforske, leke, skape og utvikle 
språk, samhandle og tilegne seg kunnskap gjennom digitale uttrykksformer. 
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IDEA barnehage samarbeider med mange ulike instanser. Dette for å gjøre hverdagen best 
mulig for både barn og voksne. 

Kongsberg kommune;  

• Ressurssenter for oppvekst; Det er samordnet opptak i kommunen, vi får råd og hjelp i 
ulike saker, og kommunen arrangerer ulike kurs og nettverk som vi er med på.                 

•Kongsberg kommunale eiendom; Kongsberg kommune eier bygget vårt, og vi har en  
vaktmester som hjelper oss med ulike saker.  

•Kulturtjenesten; Vi er med på den kulturelle barnehagesekken (Sølvtråden).  

•Helsestasjonen; Vi har mulighet til å bruke helsestasjonen som en rådgivende instans 

•Rådgiver tidlig innsats, et lavterskel tilbud med målrettet arbeid for barn som «faller   
mellom to stoler». 

•Konsultasjonsteamet; Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av helsesøster, fysiotera-
peut, barnevernstjenesten, PPT-OT og BUP.  Barnehagen kan ta kontakt når vi tenker 
mere på et barn enn andre. Teamet bistår oss med rådgivning i forhold til det videre    
arbeidet med enkelt barnet eller gruppa.  

•Barnevernstjenesten; Noen barn trenger ekstra oppfølging både i og utenfor hjemmet. 
Barnehagen har samarbeidsmøter med foreldre og barnevernet for å gjøre det enkelte 
barns hverdag til det beste. 

•Wennersborg skole; vårt felles mål er å sikre en god overgang fra barnehage til skole. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT-OT);  

I enkelte tilfeller trenger barn spesialpedagogisk hjelp. Da vil PPT-OT hjelpe oss gjennom 
bl.a. å gi veiledning i barnehagen, og gjennom å komme og observere slik at barnet kan få 
den hjelp det skal ha. Før barn evt. meldes opp til PPT-OT gjennomfører barnehagen et 
ressursgruppemøte. Her deltar PP tjenesten, ansatte fra barnehagen og foreldre dersom de 
ønsker. I dette møtet vurderes andre tiltak som bør forsøkes før en evt. oppmelding. 

Barne- og ungdomspsykiatrien (Bup);  

Barnehagen og barnets foreldre trenger noen ganger en annen kompetanse for å kunne 
hjelpe barnet best mulig. Da samarbeider vi med Bup bl.a. i forhold til veiledning av    
personalet. På Bup sitter mennesker med ekstra kunnskaper innenfor fagfeltet barn og 
psykiatri. Bup søkes via barnets fastlege/lege på helsestasjonen. 

Universitetet i Sørøst– Norge;  

Idea barnehage er partnerbarnehage. Dette innebærer at vi med jevne mellomrom får   
studenter fra barnehagelærer utdanningen på Notodden / Drammen. 
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Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal være til barnets beste! 

Barna deltar i ulike miljøer. To av disse er hjemmet og barnehagen. Det er viktig at vi 
arbeider tett sammen, og supplerer hverandres ansvar. Vårt mål er å oppnå gjensidig 
åpenhet og at barna skal oppleve en sammenheng mellom hjemmet og barnehagen. De 
skal oppleve en trygg og omsorgsfull hverdag.  

Vi må gi hverandre nødvendig informasjon og konstruktive tilbakemeldinger til barnets 
beste.  

SAMARBEIDSFORMER 

 Samtaler før og etter oppstart i forhold til tilvenning  

 Foreldremøte hver høst og vår 

 Foreldresamtaler hver høst og vår 

 Foreldrearrangementer slik som FN dagen, påskefrokost, sommeravslutning. 
Evt. dugnad. 

 Samtaler i bringe og hentesituasjoner 

 Ulike informasjons og nyhetsbrev i MyKid, og via e-post 

 Brukerundersøkelse  

 

IDEA barnehage har et foreldreråd, et foreldreutvalg (FU) og et samarbeids-utvalg (SU). 
Disse skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.  

Foreldrerådet består av alle foreldrene til alle barna i barnehagen.  

Foreldreutvalget består av representanter fra hver avdeling. Foreldrerådet skal fremme 
foreldrenes felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldre-
gruppen skaper et godt barnehagemiljø.  

Samarbeidsutvalget består av to foreldre og to ansatte i barnehagen samt en fra eier 
(Idea kompetanse AS). Foreldrerådet og SU har rett til å uttale seg i saker som er av 
viktighet for dette forholdet. SU skal godkjenne årsplanen.  

Er det noe dere er misfornøyd med har dere rett til å klage.  

Ønsker dere å kontakte foreldreutvalget har de følgende mailadresse: 

fu.kongsberg@gmail.com 
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Rettigheter: 

Være sikret at barnehagetilbudet er offentlig godkjent og til enhver tid drives i 
henhold til gjeldene lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens peda-
gogiske virksomhet. 

Barnehagen skal sikre barna gode utviklings– og aktivitetsmuligheter i nær forstå-
else og samarbeid med hjemmet. 

Barnehagen gir søskenmoderasjon. 

Det er mulighet til å endre barnehageplassens størrelse. 

Rett på informasjon om hva barnet opplever i barnehagen. 

Rett til å få relevant informasjon om avdelingen. 

Rett til å gi tilbakemeldinger. 

Til innsyn i barnets mappe og få slettet eller korrigert opplysninger som er feilak-
tige eller misvisende. 

Plikter: 

Betale barnehageplassen i henhold til gjeldende avtale og forholde seg til        
barnehagens vedtekter. 

Levere og hente barnet innenfor åpningstiden. 

Gi beskjed hvis barnet ikke kommer i barnehagen. 

Gi beskjed hvis barnet blir hentet av andre enn foreldrene. 

Informere om forhold i hjemmet som kan ha betydning for barnet i barnehagen. 

Ferieavvikling: legge inn ferie i MyKid så tidlig som mulig og senest innen opp-
satt frist.  

Barn holdes hjemme ved sykdom og dårlig allmenntilstand. Medisinering avtales 
med pedagogisk leder og skjema fylles ut. Barnet skal være hjemme i 48 timer 
etter siste diare’ / oppkast og være feberfri før det vender tilbake.   

Holde barnehagen oppdatert på rett kontaktinformasjon (telefon, adresse mm). 

Oppsigelse av plass må skje skriftlig på samme plattform som dere søkte om   
barnehageplass. Det er 2 måneders oppsigelsestid.  
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Mat og måltider;  

Barnehagen følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider. Frokost serveres 
fra kl.7.30 og den avsluttes kl.8.30. Det serveres også lunsj og ettermiddagsmat.  

Til frokost vil barna kunne velge mellom havregrøt, brød og knekkebrød.  

Vi serverer varmmat en gang i uka.  

Klær;  

Barna bør ha minst et ekstra skift med klær liggende i barnehagen, og innesko 
eller tøfler. Klær etter årstid må også være tilgjengelig. Husk å merke klærne! 

Bursdagsfeiring;  

Barnehagen markerer bursdager ved at barnet får sitte på «tronestol»  og får kro-
ne. Vi synger bursdagssangen. Bursdagsbarnet får ekstra fokus og bestemmer om 
det skal serveres fruktspyd eller smoothie til ettermiddagsmåltidet.  

Delte plasser;  

De barna som har delte plasser kan delta på spesielle arrangementer som faller 
utenfor den tiden de er i barnehagen. Dette er jul- og påske arrangement, syden-
dag, annerledesdag og sommerfest. 

Frammøte og fravær;  

Dagens aktiviteter starter ca. kl. 9.30. Det er derfor fint om alle har kommet in-
nen den tid. Er det vanskelig eller dere ønsker god tid hjemme en morgen har vi 
forståelse for dette. Da er det fint hvis dere melder fra i MyKid. Dette gjelder 
også hvis barnet er sykt. Barna skal være hentet innen kl.16.45. Da stenger    
barnehagen. 

MyKid: 

IDEA barnehage bruker kommunikasjonsverktøyet MyKid. Dette er et verktøy 
som er med på å forenkle kommunikasjonen mellom barnehage og foresatte med 
funksjoner for fremmøteregistrering, ferie og fravær, dagen i dag, tillatelser, bil-
der, planer, informasjon og beskjeder knyttet til det enkelte barn. Barnehagen 
har alltid full oversikt over barn som er tilstede, samt kontaktlister på barna. De-
re foreldre får informasjon rett på mobilen. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen i dag 
og nyhetsbrev kan leses via mobil. Det er få tastetrykk for registrering av fravær, 
og sending av beskjed til barnehagen.  



RUTINER VED SYKE BARN 

Folkehelseinstituttet har kommet med faglige råd i forhold til sykdom i 
barnehagen. Her er et utdrag fra de mest vanlige sykdommene.  

 

Forkjølelse, hoste og feber;   

Barn med feber bør  holdes hjemme til det er helt feberfri. Også i forhold til smitte-
vernhensyn. Barnet kan i barnehagen når almenntilstanden tilsier det.                     
Dette gjelder også influensasymptomer. 

Diaré og oppkast;  

Barn med akutte oppkast eller diaré-tilstander kan  tilbake 
til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. 
Dette gjelder også bleiebarn.  

Øyekatarr; 

Ved kraftig øyekatarr med pussdannelse bør barn av smittevernhensyn holdes 
hjemme til pussdannelsen har avtatt, eller behandling påbegynt.  

Hodelus: 

Barnet kan tilbake til barnehagen så snart  behandling er igangsatt. 

Ørebetennelse; 

Arter seg vanligvis som plutselig øreverk, ofte kombinert med  feber og forkjølelse. 
Barnet kan tilbake i barnehagen når almenntilstanden tilsier det.  

 

Vannkopper; 

Barnet kan tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.  

 

COVID—19; 

Barn skal selv ved milde luftveissymptomer holde seg hjemme til tilstanden er    
avklart. Oppdatert info ligger i MYKID. 



 

 

 

 

 

Fra tid til annen opplever vi vansker med å få bukt med svært smittsomme 
sykdommer, slik som oppkast og diare’. Det er derfor viktig at barna      
holdes hjemme i henhold til rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi forstår at 
det kan være vanskelig å være hjemme fra jobb, men ber om forståelse da 
dette fort kan ramme veldig mange flere enn et enkelt hjem. Andre barn og 
personalet risikerer å bli smittet dersom barn kommer for tidlig tilbake. 
Samtidig risikerer vi å få sykdommen tilbake med endret karakter. Da har 
vi fort en ond sirkel med gjentagende omgangssyke.  

 



OKTOBER: 

FORUT: 

Det har blitt en tradisjon at vi deltar på Forut aksjonen (se s.12). Dette foregår i uke 
41—43 

FN dagen: 

Det er fast tradisjon å markere FN– dagen i barnehagen. I forkant snakker vi om ulike 
land i verden, ser på globusen og fargelegger flagg. Vi inviterer til foreldrearrangement 
hvor foresatte tar med mat til felles buffet. Vi har salg av barnas produkter, basar og 
lodd. Inntektene går til Forut aksjonen og fadderbarnet vårt.  

DESEMBER: 

Nissefest: 

Vi arrangerer nissefest for barna. De som ønsker har på nisselue og «nisseklær». Vi 
serverer risgrøt, synger julesanger og får nissen på besøk. . 

Lucia: 

Friskus går innom avdelingene med sang og lussekatter. Dette er et arrangement for 
barna. De som ønsker kler seg i hvitt og glitter.  

Julegudstjeneste: 

4—5 åringene går til kirken og synger julen inn. De som har reservert seg fra dette blir 
igjen i barnehagen.  

Foreldreutvalgets nissefest: 

Dette er et hyggelig arrangement for barna og deres familier i regi av foreldreutvalget. 
NB! De er avhengig av oppslutning og hjelp for å kunne gjennomføre.  

JANUAR: 

Sydendag: 

Vi skrur opp temperaturen og leker at vi er i «syden». Vi serverer eksotisk frukt og   
paraplydrink.  

 

 



 

FEBRUAR: 

Samenes nasjonaldag markeres. Vi lærer litt om Norges urbefolkning, samene.  

Annerledesdag:   

En litt annerledes dag hvor små og store kler seg ut / kler seg annerledes en slik vi går 
til daglig. Nærmere info gis i forkant.  

MARS / APRIL: 

Påskefrokost: 

En populær begivenhet hvor barn og foreldre inviteres til felles frokost. Frokosten er av 
praktiske grunner noe senere enn vanlig. Hvert barn leverer, i forkant, et påleggslag til 
barnehagen. Dette settes frem på felles buffet på fellesrommet.   

Besteforeldrekaffe: 

Vi inviterer besteforeldre eller andre barna er glad i til å komme på besøk i              
barnehagen. Vi serverer drikke og noe å ”bite i”.  

MAI / JUNI: 

17 mai: 

Dagene før 17. mai lærer barna om Norge og nasjonaldagen. Vi leker tradisjonelle 
17.mai leker, blir kjent med flagget vårt og lærer relevante sanger. 

Dugnad: 

Da gjør barna og personalet en ekstra innsats på dagtid og foreldrene bidrar noen  
timer utenfor barnehagens åpningstid. Påmelding i MyKid. 

Sommerfest: 

Dette foregår i juni og er en avslutning på barnehageåret. Barnehagen står for under-
holdning, drikke og is til barna. Vi har loddsalg hvor pengene går til barn hjelper barn 
aksjon og fadderbarnet vårt. Vi markerer at Friskus barna slutter i barnehagen.  
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VEDTEKTER -    

1. Eierforhold          
Barnehagens lokaler leies av Kongsberg kommune og drives av IDEA Kompetanse A/S. 

IDEA Kompetanse AS sikrer drift av barnehagen i samsvar med Lov om barnehager, og 
de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer. 

Kommunen fører tilsyn med barnehagen og skal påse at gjeldende lover og forskrifter 
blir fulgt. 

 

2. Formål/ innhold       

Lov om barnehager (Barnehageloven) 

§ 1. Formål  

       Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barne-
hagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 
som er forankret i menneskerettighetene.  

       Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare 
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og 
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

       Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling 
og motarbeide alle former for diskriminering.  

Endret ved lov 19.12.2008 (i kraft 01.08.2010)  

 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fastset-
ter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier 
kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Ny rammeplan trådte i kraft 1. august 2017.  

 

3. Opptakskrets        

Barnehagen er åpen for alle barn.  
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4. Opptaksperiode     

Tildelt plass er fast frem til opplæringspliktig alder. Da utgår avtalen gjensidig ved endt 
barnehageår uten forutgående oppsigelse.  

I forkant av samordnet opptaksprosess er det mulig å øke eller redusere plassen barnet 
allerede har innenfor egen barnehage. Dette skjer ved skriftlig søknad til styrer i barne-
hagen.  

For øvrig følges Kongsberg kommunes rutiner for samordnet opptak. Styrer kan tilby  
barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. 

 

5. Oppsigelse av plass/ vilkår for oppsigelse 

Oppsigelse av plassen i løpet av året skal være skriftlig på skjema som kan fås i barnehagen, 
men fortrinnsvis foretas på nett via kommunens barnehageportal. Oppsigelsesfrist er 2 
måneder fra den 1. i påfølgende måned. Plassen må betales for i oppsigelsestiden selv om 
den ikke benyttes. Dette gjelder også der det er ønske om å si opp deler av plassen. Dersom 
plassen sies opp etter 1. april må det betales ut barnehageåret.  

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg 
og ikke benytter plassen. Betalingsforpliktelsen kan fravikes, etter beslutning av styrer, 
dersom nytt barn kan overta barnehageplassen. 

 

6. Opptakskriterier      

Styrer foretar opptak av barn i barnehagen. 

Opptak foretas etter følgende prioriterte kriterier: 

 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Barnehageloven § 13) og barn som det er fattet vedtak 
om etter Lov om barnevernstjenester, §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.  

2. Barn med eldre søsken i barnehagen. 

3. Barn fra nærmiljøet, tilhørende Wennersborg - og Kongsgårdsmoen skolekrets. 

4. Ønsket oppstartsdato. 

 

Det skal ved opptak tas hensyn til barnehagegruppenes sammensetning, så som barn med 
spesielle behov, barnas kjønn og alder. Barn som søker overflytting mellom barnehager i 
kommunen blir behandlet på lik linje med ordinære søkere.  For øvrig følges de til enhver 
tid gjeldende retningslinjer for samordnet opptak i Kongsberg.  
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7. Foreldreråd og samarbeidsutvalg     

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Foreldreutvalget i IDEA barnehage består av 2 foreldrerepresentanter 
fra hver avdeling. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at 
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter, 1 repr. fra bedriften og 2 repr. fra 
de ansatte. Styrer er møteleder og har ikke stemmerett. Samarbeidsutvalget skal fastsette 
en årsplan for den pedagogiske virksomheten og evt. andre saker av viktighet for driften. 
SU har møte minst 1-2 ganger pr år. Styrer har møte-, forslag- og uttalerett. 

8. Åpningstider/ ferier       

Barnehageåret er fra 1.august til og med 31.juli.  

Åpningstiden er fra kl. 06.45 – 16.45, med unntak av skoleferier (se eget punkt). Barna 
skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid. Barna kan disponere inntil 9 
timer pr. dag. Etter avtale med styrer kan det gjøres unntak utover 9 timers regelen. 

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av disse skal, om ikke annet er 
avtalt, tas om sommeren (skolens sommerferie) og være sammenhengende. En slik avtale 
må inngås innen 1. januar i ferieåret. Sporadiske fri dager regnes ikke som ferie. Ferien 
skal avvikles innen 1. august det året barnet slutter i barnehagen. Foresatte må gi beskjed 
angående sommerferie innen 2. mai. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider 
styrer ferielister for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.  

Overholdes ikke svarfristen beregnes ikke plass til deres barn i uke 28, 29 og 30.  

Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager, julaften og nyttårsaften. Barnehagen har 
5 planleggingsdager pr. barnehageår og er da stengt.  

Barnehagen reduserer åpningstidene i fellesferie, romjula og påskedagene til kl. 8.00 – 
16.00.  

9. Betaling        

Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris i henhold til forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager. IDEA Kompetanse AS kan fastsette pris for kost og    
deltidsplasser.  

Betalingen skjer den 16. i måneden og gjelder fra den 1. og ut måneden.  Uregelmessig-
heter med betalingen over 2 måneder medfører automatisk oppsigelse av plassen. Barne-
hageplassen betales også ved fravær. Det regnes også som fravær dersom barnet ikke 
møter opp i barnehagen i rett tid etter ferien. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er 
betalingsfri. 
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10. Arealutnytting        

Barnehagens lekeareal er satt til 4m2 for barn over 3 år og 4m2 for barn under 3 år. 

11. Internkontroll        

Barnehagen har internkontrollsystem som viser at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt og 
dokumentert. 

12. Forelder / foresatt oppfordring 

Det oppfordres til at foresatte møter opp på foreldremøter og foreldresamtaler samt på 
dugnad. Det inviteres til dugnad min. 1 gang pr. år (oftest i mai).  

13. Helsemessige forhold       

Ved ulykke, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om lege/ helsesøster må kontak-
tes omgående og om foresatte bør underrettes. 

Syke barn må holdes hjemme p.g.a. smittefaren.  

I tvilstilfeller avgjør styrer i samråd med lege / helsesøster om barnet kan være i  barne-
hagen. 

Ved mistanke om omsorgssvikt og seksuelleovergrep plikter styrer å melde til barneverns-
tjenesten.  

14. Vedtektsendringer       

Vedtektsendringer utarbeides av styrer i samråd med eier / adm.direktør og  representer i 
samarbeidsutvalget. 

Styrer sender vedtektene til kommunen som orientering.  

 

Dato: 15.08.19   Sign.: Stine Stueflotten (s.)  

(Foreldre) 

Dato: 15.08.19  Sign.: Tina B. Gundersen (s.) 

Ansattes representant) 

Dato: 15.08.19   Sign.: Elisabeth Klausen  (s.)   

(Styrer)  

Dato: 15.08.19   Sign.: Marit Kasin (s.) 

(Barnehagens eier)  
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