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BARNEHAGEÅRET 2021/2022

Barnehagen vår
Pr 15.august 2021 har barnehagen 68 barn.
Hilde Van der Have
Helene Heimdal/Kjersti Nilsen
Amra Chena
Herwin Salih

Hanne Anvedsen
Ingrid Mikkelsen
Adem Melkic
Maria Montero

0-3 år

0-3 år

Inger Marie Richter
Ellen Førland Aarvik
Daniela Gradinaru

2-5 år
Bjørg Anita Storesund
Ane Sofie Sørdal
Mariola Adamska
Vala Kolbrun

2-5 år

PERSONALET I SKÅRE FUS
BARNEHAGE
Mette Fredsvik Vaga
Hanne Anvedsen
Hilde Van Der Have
Ingrid Mikkelsen
Christina Jacobsen (i permisjon)
Kjetil Kristjansson (perm til 23.12)
Helene Heimdal (til 29.sept)
Inger Marie M. Richter
Bjørg-Anita Storesund
Kjersti Nilsen (fra 29.sept)
Ane Sofie Sørdal
Adem Melkic
Amra Chena
Mariola Adamska
Maria Milagros V. Montero
Herwin A. Salih
Ellen Førland Aarvik
Stelica Daniela Gradinaru
Vala Reynisdottir Kolbrun

Daglig leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Assistent
Assistent

Bente Dalen

Støtteressurs Haugesund Kommune

LEVERING OG HENTING
Ved levering følges barnet inn, og kles av i garderoben, tøfler/innesko tas på.
Så langt mulig vil en voksen møte dere i garderoben/på avdelingen. Hvis
dette ikke skjer, er det viktig at dere ser til at de ansatte er oppmerksomme
på at barnet har kommet.
Ved henting er det også viktig at de ansatte er klar over at dere går. Dersom
noen andre enn dere foresatte skal hente barnet, må barnehagen ha
beskjed. Det er veldig viktig at dere tar kontakt med en voksen når dere
henter barnet deres. Som oftest kommer vi dere i møte, men dersom det ikke
skjer, så er det allikevel viktig at dere er sikre på at en voksen i barnehagen
har fått med seg at dere har hentet barnet. Spesielt dersom vi er ute i
hentetiden kan dette være en utfordring.
HJEMMESIDE
Barnehagen har egen hjemmeside, den finner dere på www.fus.no/skaare
På denne siden finner du årsplanen vår og annen viktig informasjon.
LIK OSS PÅ FACEBOOK
Lik oss gjerne på facebook (Skåre FUS barnehage).
REDUSERT PLASS
Barn med redusert plass får de tilbudene som blir gitt de dagene de er i
barnehagen. På større arrangementer er alle barn hjertelig velkommen selv
om de ikke har tilbud denne dagen. Barnet kommer da i det tidsrommet
aktiviteten varer.
ÅPNINGSTIDER
Barnehagen holder åpent fra kl. 06.45 til kl. 16.45 mandag til fredag hele året,
unntatt 5 planleggingsdager, julaften og nyttårsaften og helligdager. Se
barnehagens siste side i dette hefte for oversikt over planleggingsdager.
FERIE
Alle barna skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre uker
må være sammenhengende. Husk at dersom dere ønsker at en fridag skal
registreres som ferie, så må dere gi beskjed om dette i barnehagen to uker i
forkant.

BLEIER OG VÅTSERVIETTER
Foresatte tar med det barnet trenger av bleier, våtservietter, kremer o.l.

FØDSELSDAGER
Barnets fødselsdager blir feiret i barnehagen. Barnet får da velge mellom
alternativ som vi har laget for bursdags feiring. Barnet vil i samlingsstunden få
krone og vi synger bursdagssangen, feirer den som fyller år med litt ekstra
oppmerksomhet. Vi henger ut flagget!
Dersom dere foresatte ønsker å bruke barnehagen som arena for å dele ut
bursdagsinvitasjoner må dere følge en av disse reglene for inkludering:
- Hele avdelingen inviteres
- Alle i samme alderskull inviteres
- Alle guttene eller alle jentene i en av punktene over.
Barnehagen kan for øvrig ikke ta ansvar for eventuelle invitasjoner som f.eks
rotes bort i løpet av barnehagedagen.
KLÆR OG UTSTYR
Barnet vil være mye ute i barnehagen. Det er derfor viktig at barnet har tøy
tilpasset årstiden. Barnet må ha med to sett skiftetøy som anbefales å ligge i
barnehagen. Regntøy/dresser tas med hjem til vask hver fredag, og ved
behov. Det er lurt å sjekke barnets yttertøy når dere henter for å se om det
trenger en vask. Det er mange barn i barnehagen, det blir mye klær. Derfor er
det viktig å merke tøy og andre eiendeler med barnets navn.
www.navnelapper.no

MÅLTIDER
Barnehagen tilbyr frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag. Foresatte
betaler kostpenger på 350,- pr måned (for 100% plass). Husk å gi beskjed til
barnehagen dersom barnet ditt har allergier, eller om det skal tas andre
hensyn ifht måltidene. Ved matallergi som krever spesiell tilrettelagt mat vil
legeerklæring kreves.
Prisen for kost i barnehagen er fastsatt og gjelder for 100% plass, uavhengig av
om man benytter seg av tilbudet om alle måltidene eller ei.
Skåre FUS følger retningslinjene i SmartMat. Les mer om dette på våre
hjemmesider.
Hva serveres i barnehagen?
Brødmat: Barna får velge mellom grovbrød/kneipbrød eller knekkebrød.
Pålegg: Hvitost, brunost, leverpostei/kyllingpostei, skinkeost, skinke, servelat,
rødbiter, makrell i tomat og kaviar.
Frukt: Varierer utvalget med blant annet Banan, eple, appelsin, melon, druer,
pære.
Varm lunsj: Tirsdager serveres varm middag med variert sunt utvalg.
Torsdager serverer vi suppe med brød/pasta.
Frokost (07:00-08:00):
Varierer mellom brødmat og pålegg eller havregrynsgrøt.
Lunsj (10:45)
Mandag: Smøremåltid med brødmat og pålegg.
Tirsdag: Varm middag med variert meny
Onsdag: Smøremåltid med brødmat og pålegg
Torsdag: Varm suppe med brød eller pasta.
Fredag: Smøremåltid med brødmat og pålegg.
Alle smøremåltider inkluderer f.eks agurk og paprika.
Ettermiddagsmåltid (13:45)
Enkelt måltid med brødmat og frukt.
Noen dager vil vi servere yougurt og havregryn / melk og havregryn.

INFORMASJON
Viktige beskjeder, daglig informasjon og fortløpende informasjon får dere via
MyKid. Det er svært viktig at dere foresatte følger med på informasjonen som
kommer via MyKid.
Barnehagen bruker MyKid, et registreringssystem tilrettelagt for barnehager.
Her finner dere all informasjon fra avdeling og barnehagen. Avdelingen
legger ut bilder,planer, m.m
Informasjon om pedagogisk arbeid finner dere i barnehagens årsplan, samt
periodeplaner / månedsplaner som sendes ut via MyKid fra avdelingene.
SYKDOM/FRAVÆR
Barnet må holdes hjemme fra barnehagen ved sykdom. Ved sykdom eller
annet fravær er det fint om du gir beskjed til avdelingen, gjerne før kl. 09.00
av hensyn til planlagte turer og andre aktiviteter. Registrer gjerne fraværet i
MyKid Dersom barnet blir syk her i barnehagen, kontakter vi deg. Husk derfor
å melde fra mht eventuell endring av telefonnummer hjemme og på jobb.
Husk at barnet skal ha en feberfri dag før det kommer tilbake til barnehagen.
Ved omgangssyken skal barnet holdes hjemme 48 timer etter siste symptom.
Det er viktig at dere overholder dette, slik at vi ikke får mye smitte hos barna
og voksne i barnehagen.
MEDISINER
Som hovedregel skal medisiner bli gitt av dere foresatte når det er mulig.
Dersom deres barn bruker livsnødvendige medisiner som skal gis i tiden hvor
barnet er i barnehagen vil nødvendig opplæring bli gitt og kompetanse
innhentet. Dere som foresatte er ansvarlige for å gi oss nødvendig info og
opplæring. Medisinene skrives inn på eget skjema (spør personalet). Kun
navngitte faste ansatte skal levere ut medisiner. Medisinen må være merket
med barnets navn fra apoteket/legen, og ligge i dosett eller original
emballasje.
TAUSHETSPLIKT/POLITIATTEST
Til orientering har alle ansatte i barnehagen taushetsplikt, jfr.
Forvaltningsloven §§ 13 – 13 f. Alle som skal være i barnehagen over et lengre
tidsrom må også levere tilfredsstillende politiattest.
ÅRSPLAN
Barnehagen har egen årsplan som skal gi informasjon om hvordan vi formidler
vår omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om
barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Årsplanen finner du på barnehagens hjemmeside. Årsplanen finner du i egen
link på barnehagens hjemmeside.

FORELDRESAMARBEID
Vi håper dere foresatte spør, og sier i fra om det dere lurer på. Det er dere
foresatte som er eksperter på egne barn, men diskuter gjerne eventuelle
bekymringer med oss. Ved at vi står sammen og hjelper hverandre, vil
forutsetningene være de beste for at barna trives i barnehagen.
FORELDREMØTER I BARNEHAGEN
For å ivareta de helt nye som enda ikke har begynt i barnehagen har vi
foreldremøte i juni hvert år. Her går vi igjennom det helt grunnleggende; Om
Skåre FUS barnehage, barnehagedrift, regler og rutiner og annen viktig
praktisk informasjon som man må vite før man begynner i barnehagen. Dette
er også en god plass å spørre om det man lurer på i forhold til
barnehagestarten, samt å få snakke med og treffe foreldrene til de barna
barnet ditt skal gå sammen med i barnehagen. Dersom «gamle» foreldre
ønsker å komme på dette møtet er det selvfølgelig helt greit .
Det ordinære foreldremøte arrangeres i første halvdel på september hvert
barnehageår. Vi kommer også til å invitere til foreldremøter med eksterne
foredragsholdere dersom det blir mulighet for det. Kom gjerne med
innspill/ønsker til innhold på foreldremøter.
BRUKERUNDERSØKELSE
Hvert år gjennomfører Skåre FUS en foreldreundersøkelse. Dette er i regi av
utdanningsdirektoratet, og resultater blir liggende på barnehagefakta.no
Vi håper dere alle vil ta dere tid til å svare på denne. På denne måten får
barnehagen en tilbakemelding på hvordan dere opplever det tilbudet vi gir.
Dere får link tilsendt på mail.
Vi ønsker at barnet skal oppleve barnehagehverdagen på en god måte, og
det er derfor nødvendig at vi har god kontakt med deg som foresatt. Den
daglige kontakten danner grunnlaget for et godt foreldresamarbeid.
For de helt nye barna i barnehagen, samt de som har byttet avdeling, tilbyr vi
en oppstartsamtale.
Alle foresatte vil bli invitert til minimum en obligatorisk samtale i
oktober/november, pluss tilbud om en til i mars/april. Samtaler kan også
avtales ved behov. Vi vil gjøre vårt beste for å ivareta ditt barns behov, og
trenger derfor tilbakemelding fra deg som foresatt.

KONTAKTINFORMASJON
Hjemmeside: www.fus.no/skaare
Besøksadresse: Egilsveg 8, 5518 Haugesund
Epost: dl.skaare@bhg.no

Daglig leder
Fantasihagen
Drømmeskogen
Stjerneskipet
Trylleslottet

Tlf: 992 19 531
Tlf: 992 19 533
Tlf: 992 19 532
Tlf: 992 19 534
Tlf: 992 19 535

VIKTIGE DATOER
BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER 2021/2022 :
Barnehagen er stengt disse dagene.

16.august 2021
20.september 2021
12.november 2021
24.januar 2022
27.mai 2022

