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Litt om litt av hvert. 

 
Først en liten tipsliste på hvordan dere kan bli barnehagens 

”superforeldre”! 

 

 
 

1. Husk å navne tøy.  

2. Ha alltid et tøyskift på garderobeplassen. Det er så godt med tørt tøy 

dersom uhellet skulle være ute 

3. Ha alltid med regntøy i barnehagen. Vi er ute hver dag uansett vær. 

4. Les informasjonen som blir gitt via mail og/eller oppslag på foreldretavla.  

På den måten får dere informasjon om hva som skjer i barnehagen. 

5. Hold avtaler som er inngått vedrørende barnet. Ring oss dersom avtalen 

ikke kan holdes, slik at vi kan forberede barnet ditt. 

6. Fortell oss hvem som henter/bringer dersom du ikke gjør det selv. 

7. Gi oss beskjed dersom du kommer etter kl.10.00 

8. Hent barnet ditt før kl. 17.00 slik at personalet slipper ufrivillig overtid. 

9. Gi oss ”nye” telefonnummer. Vi kan ha behov for å nå dere i løpet av 

dagen. 

10.  Gi alltid beskjed dersom barnet tar fri eller er syke. Med svært trange 

vikarbudsjett er vi veldig glad for å få informasjon om fridager og ferie så 

tidlig som mulig. Slik får vi disponert vikarbudsjettet best mulig.  
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Porten. 

  

Når dere følger og henter barna deres ber vi dere om å parkere på plassen foran 

barnehagen. Det skal altså ikke kjøres opp til porten. Grunnen til dette er at det 

skal være en sikkerhetssone fra porten vår og til trafikkert vei. 

 

Når dere henter barnet deres, er det fint om dere går ut av porten sammen med 

barnet. Altså, ikke send barnet ut av porten mens dere selv går inn i barnehagen 

og henter sekken. Vi skal hjelpe til for å få dette til å fungere. 

NB! Husk alltid å lukke porten etter dere!! 

 

 

 

Inneklimaet. 

 
Inneklimaet i barnehagen er i fokus. Målet er å få et inneklima så rent og sunt 

som mulig. Ungene leker i høy grad på gulvet, det er derfor viktig å bli kvitt 

sand og skitt som vi drar med oss utenfra.  

Vi ber dere derfor, både store og små, om enten å ta av dere skoene, eller trekke 

skoposer utenpå skoene når dere skal lenger inn enn til grovgarderoben.  

Videre er vi veldig glad i noenlunde rent yttertøy, møkkete dresser og regntøy 

gir møkkete gulv ved påkledning. Ta en titt og ta med hjem for vask.  
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Klær 

Vi ønsker at det skal være minst et skift i sekken/gangen. Med et skift mener vi 

bukse, genser, undertøy, strømpebukse/sokker. 

Når høsten kommer anbefaler vi parkdress, regntøy og støvler.  

Til vinteren anbefaler vi ullklær eller varmedresser. Sjekk at det er strikk under 

føttene på utedressen. Pass på at det alltid er tykke sokker, votter/vanter og lue. 

Det trengs ofte flere par votter. Ullvotter holder på varmen selv om de er litt 

våte, votter i vanntett stoff er også bra. 

Det er svært viktig at tøy merkes. Personalet ønsker å bruke tida på barna, ikke 

på å sortere tøy. Trenger dere navnelapper, har vi bestillingslister dere kan ta i 

garderoben. Navnepenner/tusjer er også bra. 

Skittent tøy legges i plastposer på barnets plass i garderoben. 

Henger det tøy på knaggrekka ute ved avdelingen når dere skal hjem, betyr det 

at dette tøyet skal hjem for vasking.  
 

 

 

Mat i barnehagen. 

 
Vi har tre måltider hver dag. Det er frokost (kl. 8.15) hvor dere tar med 

matpakke. Lunsj som barna får servert i barnehagen ca kl.11.00, og 

ettermiddagsmat (kl.14.30) som også er matpakke. Dette måltidet er populært å 

avslutte med frukt/grønt, så ta gjerne med det. 

 

Dere betaler matpenger hver måned. Dette beløpet dekker lunsjen kl.11.00, samt 

drikke til alle måltider og frukt/grønt til lunsjen hver dag. Til lunsj får barna 

mellomgrovt brød, knekkebrød og ”vanlig” pålegg og grønt fire dager i uka. 

Hver fredag har vi noe ”ekstra”. Det er en enkel, ofte varm rett (f.eks 

tomatsuppe, spagetti, fiskepinner, fiskeburgere osv).  

 

Barna får melk og drikke til alle måltidene i barnehagen. 
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Barna får vann mellom måltidene. Dere tar med vannflasker hjemmefra. Vi 

vasker disse hver morgen og fyller på friskt vann. ”Vannkassa” bærer vi med oss 

ut i sommerhalvåret. Det er populært å drikke fra vannflaskene. Ungene er flinke 

til å gjenkjenne egne flasker, men får selvfølgelig hjelp til dette.  
 

 

 

 

Innesko.  

Vi har glatte gulv hos oss, og alle trenger innesko. Vi anbefaler sandaler. De 

sitter godt på bena og er luftige. 

 

 

 

 

 
Bursdager. 

Bursdagene markeres i barnehagen. Da heiser vi flagget, lager bursdagskrone og 

planlegger og arrangerer bursdagssamling i samarbeid med bursdagsbarnet. 

Bidragene fra barnet avhenger selvfølgelig av barnets alder. Barnet er midtpunkt 

hele dagen, og dette er en stor dag for små barn. Dere foreldre har tatt med noe å 

spise til feiringen på avdelingen. Hva dette er, avgjør dere, eksempler på 

bursdagsmat kan være enten fruktfat, pizzasnurrer, is eller kake.  

FAU hadde en undersøkelse på temaet bursdagsmat i 2008 og ny undersøkelse 

nå i 2014, det har vært en diskusjon om evt sukkerfrie bursdager. Det var stort 

flertall for at hver familie avgjør dette selv.  

 

Så litt om evt invitasjoner til bursdagsfeiring hjemme. Barnehagen har blitt 

benyttet til å henge opp invitasjoner til bursdager hjemme. Dette er greit så fremt 

alle i en bestemt gruppe blir invitert. F.eks alle jenter på 5 år, alle 3 åringene i 

gruppa eller lignende. Vi arbeider hardt med sosial kompetanse i barnehagen, og 

ønsker ikke å bidra til at noen blir holdt utenfor. Hvis dere kun inviterer noen få, 

så lever invitasjonen utenom barnehagen. Vi ber om forståelse for dette.  
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Ha-med-dag. 

 

 

 

 

 

 

På Rognebærlia, Kreklingkroken er det ”ha-med-dag” hver fredag. Det betyr at 

vi ønsker å begrense leker hjemmefra til fredager. Da settes det av tid til å leke 

med egne leker, barna øver seg på å låne bort og det kan være godt med nye 

impulser til leken. 

Vi har likevel noen klare ønsker: Krigsleker og våpen tar dere ikke med. 

Begrens mengden dere tar med (en leke eller lekesett er nok). Sykler, 

snowboard, akebrett og lignende ønsker vi ikke. Vi tar ikke ansvar for 

medbrakte leker, pass på å navne det dere tar med. 

 

 

Syke barn i barnehagen. 

 
Vårt utgangspunkt er at det er foreldrenes ansvar å etterse at barna deres er 

friske når de leveres i barnehagen. (For dere som har kronisk syke barn inngås 

egne avtaler).  

Vi ønsker likevel å si noen ord om syke, eller ikke helt friske barn i barnehagen. 

Vi har forståelse for at foreldre kan få vanskeligheter med hensyn til jobben sin 

når barnet er sykt eller ikke helt friskt. 

Særlig vanskelig blir dette når barnet så vidt har rukket å bli friskt før det bryter 

løs igjen. Vi må imidlertid fastholde: 

 

Barn som ikke er friske nok til også å være ute, må holdes hjemme. 

Dette fordi:  

1. Vi har ikke nok personale til å avse en voksen til å ta seg av syke barn. Da 

er det godt å ha de nærmeste som omsorgspersoner. 

2. Når syke barn kommer i barnehagen medfører dette større smitterisiko. Vi 

kan komme inn i en vond sirkel med mer sykdom enn nødvendig. 

 

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt barnet er for sykt til å være i 

barnehagen. Man kan ikke bare se på feberen. Allmenntilstanden må være slik at 
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barnet ikke ”lider” av å være en hel dag i barnehagen. Det er stor forskjell på å 

klare seg hjemme og det å være i barnehagen. I barnehagen er det færre 

muligheter for ro og hvile. I tvilstilfeller skal styrer kontaktes og avgjøre om 

barnet kan være i barnehagen eller ikke. 

 

Medisinering: 

Som hovedregel er det ikke personalets ansvar å gi eller oppbevare medisiner til 

barna. Dette gjelder så vel betryggende oppbevaring av medisiner som det å gi 

riktig medisin. Må slik medisin gis, fylles evt. ut egne medisinskjemaer. Unntak: 

Selvfølgelig får kronisk syke barn de medisinene de måtte trenge i barnehagen.  

 

Smitte: 

Ved fare for smitte, ta kontakt med styrer umiddelbart. På grunn av stor 

smittefare må barn som har diaré/oppkast holdes hjemme i 2 døgn etter 

symptomfrihet. Vedrørende lus, ber vi dere sjekke barna deres hver fredag. Da 

rekker dere å behandle barnet før ny uke. Skulle dere oppdage lus, gi beskjed så 

fort som mulig. 

Eget skjema «Syke barn og barnehager» følger ved. 

 

 

Matpakker.  

 
 

Vi ønsker at barnehagen skal bidra til et sunt kosthold. Matpakkene er det dere 

som ”styrer”, men vi oppfordrer dere til å etablere sunne matvaner allerede i 

barnehagen. ”Sukkerpålegg” og loff kan det være lurt å spare til fest. 

Ta heller ikke med saft på flaske til ungene, det er helt unødvendig. Vi ser at 

vann er populært drikke når man først har vent seg til det. Frukt/grønt er veldig 

populært. 
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 Sol og sommer! 

 
Sommer og sol gjør både barn og voksne glade. Og vi er nok enige om at barnas 

hud trenger beskyttelse, også i barnehagen. 

De aller fleste av dere er flinke til å ta med det utstyret barna trenger, men 

uansett. Her kommer en liten liste over hva vi mener må til. 

Ta med: 

 Solkrem 

 Noe til å ha på hodet – caps eller solhatt 

 Solbriller om dere ønsker 

 

Så litt om arbeidsfordeling: 

Dere sørger for at barna er godt smurt når de kommer i barnehagen, og sørger 

for at de har den beskyttelsen/solkremen de trenger liggende her. 

Vi sørger for å gjenta innsmøringen 1-2 ganger til i løpet av dagen. 

 

 

Telefon. 

 
 

Kontoret 66106235 

  

Gammelbygget:  

Kjøkkenet 66 106236 

Rognebærlia 489 44112 

Blåbærtua 489 94652 

  

Nybygget  

Kjøkkenet 66 106237 

Kreklingkroken 489 44113 

Jordbærenga 489 94215 

 

Mail-adresse til kontoret: 

anne.karin.nyhus@gjerdrum.kommune.no 
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