
“SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE,  
HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI”

INFO TIL FORELDRE
Stemvegen
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VELKOMMEN TIL STEMVEGEN FUS BARNEHAGE
Velkommen til oss! Vi håper at barna og dere foreldre/foresatte vil finne dere 
godt til rette her hos oss, og at dere vil trives. Vi gleder oss til å bli kjent  
med dere!

I FUS barnehagene har vi en felles visjon vi jobber etter: 
 
 

 
Vi vil at visjon skal hjelpe barnet til å bli den beste utgaven av seg selv!

For å få til dette skal vår virksomhet gjenspeiles av følgende verdier: 

Ærlighet og tillit i samarbeid med barna, foreldrene og mellom kollegaene er 
viktig for vårt arbeid i barnehagen. Det er også den grunnleggende dimensjonen 
i samspillet mellom mennesker.

Tro på at andre mennesker gjør ting i beste mening og at de vil en godt.

Fokus på det positive er med på å skape glede og gode opplevelser. Det vil igjen 
kunne føre til et bedre miljø for lek og læring.  

Omsorg handler om nærværende voksne som bryr seg om barna. Det handler 
også om voksne som har barna i fokus slik at de blir førere i sitt eget liv.

Hverdagsmagien, de gylne øyeblikk skal være med på å berike barnas liv. Det 
skal gi grunnlag for stimulering av barnets fantasi, kreativitet og nysgjerrighet 
slik at de utvikle sine kreative sider. 

”SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI,  
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG  

VENNEGARANATI”

DA KAN VI SAMMEN GI BARNDOMMEN VERDI,  
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI
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TILVENNING 
Grunnlaget for et godt foreldresamarbeid starter allerede ved tilvenningen av 
barnet til barnehagehverdagen. For oss er det viktig at både barnet og foreldrene 
får god tid til å bli kjent med barnehagehverdagen når de starter slik at vi får lagt 
et godt grunnlag for et videre tett samarbeid. I tilvenningsperioden vil barnet 
få en primærkontakt som vil ta imot dere, vise rundt og har tett oppfølging den 
første perioden. Gjennom samtale og samspill blir vi kjent med barnet deres og 
sammen med dere foreldre ønsker vi å skape tilvenningsdager som oppleves 
som gode for både barnet og dere foreldre. 

Det er individuelt hvordan barna tilpasser seg den nye hverdagen, men det er 
lurt å sette av minimum tre dager til tilvenning. Kan dere bruke flere dager  
er dette bare positivt, eller ved at barnet ikke går hele dager i starten kan  
tilvenningen til den nye barnehagehverdagen bli lettere for barna.

I tilvenningsperioden (de tre første dagene) skal en eller begge av foreldrene 
være sammen med barnet. De fleste arbeidsplasser har avtaler som gir  
foreldrene/foresatte rett til permisjon i 3 dager i forbindelse med tilvenning  
av egne barn til barnehage.

Vårt mål med tilvenningen er at barna skal bli trygge på de voksne i banehagen, 
de andre barna og barnehagehverdagen generelt. Vi ønsker også i tilvennings
perioden å legge til rette for et godt samarbeid og en åpen dialog med dere 
foreldre/foresatte.

KONTAKTPERSON
I tilvenningsperioden får barnet og foreldrene en kontaktperson som de kan 
forholde seg til.

Denne personen skal være aktivt til stede i barnets hverdag. Både for barnet  
og dere foreldre kan det være godt å ha en voksen man er fortrolig med.

En kontaktperson skal:

  Ønske velkommen

  Vise rundt i barnehagen

  Presentere de andre ansatte i barnehagen
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  Tilbringe tid og bli kjent med barnet og foreldrene

  Ha ansvar for at barnet etablerer trygghet i barnehagen

  Snakke med foreldrene om barnehagen sitt innhold, svare på spørsmål, gi råd 
og veiledning, sørge for god kommunikasjon.

  Hjelpe barnet til samspill og lek med de andre barna.

  Sitte ved samme bord å spise.

  Lære barnet rutiner og regler etter hvert som de dukker opp.

  Avgjøre sammen med foreldrene når de kan gå og når de skal komme tilbake 
i tilvenningsperioden (de tre første dagene).

DAG 1: 
Første dagen i barnehagen bør foreldrene holde seg i nærheten av barnet og 
være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig i forhold til tilvenningen at foreldrene 
er aktivt med og introduserer det nye miljøet for barnet. Foreldrene er sammen 
med barnet, er i samme rom, steller det ved behov, etc. Første dagen varer som 
regel bare et par timer.

DAG 2: 
Andre dagen starter etter avtale med personalet og varer i ca 4 timer. Personalet 
overtar mer og mer ansvar for barnet, men fremdeles er foreldrene med ved 
stell, lek, etc. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet/barnet en stund. 

DAG 3
Vi planlegger dagen sammen med foreldrene ut fra barnas behov.  
Utgangspunktet vil være hvor godt tilvendt barnet er etter de to første dagene.

Overgangen til barnehagen fra hjemmet skal ikke oppleves som et brudd for 
barna, men være en mulighet til kontakt med andre barn samt gi rom for nye 
erfaringer og læring. Det kan oppleves vanskelig å overlate barnet sitt til  
fremmede mennesker. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet 
og om barnet vil trives. Disse følelsene er det mange foreldre som har og hvis 
det kan hjelpe, snakk med personalet om det. Tilvenning til nytt miljø og nye 
situasjoner er en prosess som kan ta tid.
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HVORDAN TA AVSKJED MED BARNET
Si klart i fra til barnet (og kontaktpersonen) at du går og prøv og ikke vis  
usikkerhet. Gå når dere har sagt at dere skal gå. Det er viktig at barnet erfarer 
at dere ikke går før dere har sagt i fra og at dere går når dere sier det. Hvis 
dere ”sniker” dere ut uten å si ifra til barnet kan vi risikere at barna blir veldig 
utrygge. Denne utryggheten kan føre til at tilvenningsprosessen tar lengre tid. 
Hold også avtalen med barnet, at dere kommer tilbake til avtalt tid i tilvennings
perioden. 

Hvis dere viser usikkerhet kan barnet også bli usikker og dette vil igjen kunne 
virke inn på tiden tilvenningen tar. Er dere usikre snakk med personalet om det, 
ikke med barnet.

HVIS BARNET GRÅTER NÅR DERE GÅR
Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden. Både barn og foreldre 
kan oppleve det som en litt smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier at 
gråten stilner nokså raskt etter at foreldrene er ute av synet. Det er helt i  
orden å ringe til barnehagen å høre hvordan det går!
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FORELDRESAMARBEID
For oss er det viktig at vi har et godt samarbeid med dere foreldre til det beste 
for barnet. Det innebærer en åpen og god dialog som er preget av gjensidighet 
og respekt og for å få til dette ønsker vi et tett samarbeid mellom hjemmet og 
barnehagen. Hvis dere har mulighet kan dere godt bli med inn på avdelingen  
eller ta del i uteleken. Har du lyst og anledning er det også mulig å bli med på 
turer sammen med avdelingen.

I følge Lov om barnehage skal barnehagen gi barn under opplæringspliktig alder 
gode utviklings og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær forståelse med 
barnas hjem.

For at vi skal sikre et best mulig samarbeid med hjemmene og gi foreldrene  
mulighet til og aktivt delta i planlegging av barnehagens innhold, har vi:

  Daglig kontakt ved levering og henting:

Barnehagen møter foreldrene to ganger til dagen; når barna blir levert og hentet. 
Denne daglige kontakten danner grunnlaget for at foreldrene blir kjent med 
barnehagen og personalet. I disse daglige møtene er det naturlig at vi har  
informasjonsutveksling om barnet og hvordan det trives i barnehagen. 

Levering:

Det er viktig med god dialog i den daglige kontakten og ved levering skal barnet 
oppleve at det er ønsket når det kommer på morgenen. Det viser vi blant annet 
med samtale med barnet og den som følger. 

En del barn har egne “avskjedsritualer” som de vil følge. Det kan være å vinke 
i “vinkevinduet” som er i yttergangen, klemmer og kos. Enkelte ganger kan 
avskjeden være vanskelig for barnet og da er det viktig å sette ord på barnets 
følelser for hjelpe de til å beskrive hvordan de har det men også for å vise at vi 
er tilstede og forstår deres fortvilelse. Vår erfaring er at avskjed går veldig fint 
når dere er tydelige ovenfor barnet ditt når dere skal gå.

Vi ønsker at alle barna kommer innen 9.30 hver dag, hvis dere ikke har gitt 
beskjed om noe annet. Grunnen til det er at dagens aktiviteter, turer og sam
linger starter på den tiden, og da er det greit at barna er levert.
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For å forstå hvordan barnet ditt har det er det fint om vi får informasjon om  
ting som kan påvirke dagen til barnet ditt. Det kan være at det har skjedd noe 
spennende, har vært syk, sovet dårlig om natten, at dere har kranglet eller  
at det har vært sykdom og/eller dødsfall i den nærmeste kretsen rundt barnet  
(gjelder også kjæledyr). Ved å få slik informasjon kan vi møte barnet på en  
god måte og hjelpe det gjennom dagen. 

Henting:

Den som henter barnet skal bli møtt av personalet og få informasjon om hvordan 
dagen har vært. Men barna blir hentet til ulike tider og det er ikke alltid vi har 
anledning til å stoppe opp å prate med den enkelte som henter fordi vi kan være 
midt i en lek. Men det er viktig at dere foreldre gir beskjed til personalet at dere 
henter barnet. Hvis det er andre enn foreldrene som henter, så skal barnehagen 
ha beskjed. 

   

  Foreldresamtaler:

 Det er ikke alt det passer å diskutere om barna i bringe/hente situasjonen. 
Har dere behov for samtale med personalet, ta kontakt så finner vi en tid som 
passer. I løpet av august/september måned skal alle nye foreldrene ha fått 
tilbud om tilvenningssamtale, der vi snakker litt om hvordan det går,  
forventninger dere har til barnehagen, generell informasjon, etc.

Vi har to ganger i året der vi gir tilbud om foreldresamtaler. Første samtalen  
skjer før jul (okt, nov), mens den siste vil være på våren. Ved behov vil vi ha 
foreldresamtaler oftere. 

Foreldresamtaler vil også kunne gi informasjon om hva barnet snakker  
om hjemme i forhold til hvem de foretrekker og leker med i barnehagen.  
Hensikten er å fange opp barn som eventuelt ikke har knyttet seg til en  
spesiell venn, og se på hvordan vi kan hjelpe barnet til å etablere vennskap 
og dermed få vennekompetanse.

I foreldresamtalene ønsker vi og å si noe om barnas trivsel, utvikling og 
videre mål å strekke seg mot for barnet. 
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  SU

 ”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og  
samordnende organ. Det skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i  
barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan 
delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de 
andre gruppene”. ( Jfr. § 4 lov om barnehage.)

 Barnehagen har et samarbeidutvalg som består av minst en forelder og en  
personal fra hver av avdelingene og daglig leder. Samarbeidsutvalget skal 
behandle blant annet årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli 
forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens 
innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. De som sitter i Su signerer 
taushetsplikt

  Brukerundersøkelse

 Foreldrene blir invitert til å delta i brukerundersøkelse. Svarene til foreldrene 
vil kunne hjelpe oss til forbedringer i vårt arbeid.

  Meldingslapper

 En lapp med beskjed fra barnehagen på barnas plass i garderoben når barnet 
har hatt en spesiell opplevelse i barnehagen 

  Foreldremøte 
I løpet av barnehageåret har vi to foreldremøter. Første møtet er et  
informativt møte der vi forteller litt fra barnehagehverdagen og hva vi  
skal legge vekt på fremover. På det andre møtet får vi inn en  
foredragsholder som tar opp aktuelle temaer.

  Månedsbrev, som sier noen om hva vi har hatt fokus på i sist måneden og litt 
om hva som skal skje i den neste måned. Månedsbrevet blir sendt på mail.

  Oppfølging av barn med behov for tilrettelegging 
Vi har barn som har behov for ekstra tilrettelegging og i forhold til disse 
barna vil det kunne være ekstra personell inne på avdelingene. 
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  Informasjon på oppslagtavlen vår

  ”Dagsrapport” på glasstavlene i gangen 
Hver avdeling har sin egen glass tavle der de skriver litt om dagens hendelser. 
Her vil det også henge oppe en oversikt over de ulike aktivitetene som skal 
skje i løpet av måneden.

  Bilde kollasjer, minst to ganger pr. måned på mail 
For at vi skal få et godt samarbeid med dere foreldre må det være åpenhet, 
tillitt og gjensidig respekt. Det er viktig å ha fokus på hva som er best for  
barnet, og både barnehagen og foreldrene har et gjensidig ansvar for at  
barnet får en god utvikling.
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PRAKTISK INFORMASJON
KLÆR/GARDEROBE
Ha alltid to sett skiftetøy etter årstiden liggende i barnehagen. For barn som  
nettopp har blitt tørre, kan det være lurt med flere truser og bukser i kurven.

Foreldrene må være nøye med å sjekke at det er nok byttetøy i barnas kurver og 
å ta med skittent og vått tøy hjem til vask. Gjør det til en vane å etterfylle skift 
når barnet har hatt med vått og skittent tøy med hjem.

Om vi ser at det mangler klær eller noe er ødelagt gir vi selvfølgelig beskjed  
om dette, enten muntlig eller i form av en ”mangellapp”.

I kurven til barna skal det være:

  Ekstra undertøy (gjerne 23 truser)

  Sokker

  Tskjorte, evt singlet 

  Stilongs/strømpebukse (høst/vinter)

  Ullsokker (høst/vinter)

  Bukse

  Genser

  Tykk genser (høst/vinter)

  Lue (høst/vinter)

  Votter (høst/vinter)

I grov garderoben skal det være:

  Ute dress

  Regntøy

  Støvler

  Gode vintersko til kalde dager/vinteren 
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Det kan også være greit å ha et par innesko/tøfler til bruk i barnehagen.

Vi rydder ikke så mye etter barna, men hjelper de til og holde orden i tingene 
sine. Vi ønsker derfor at dere foreldre tar hovedansvaret for denne oppgaven 
sammen med barna, og sørger for at det er orden på barnas garderobeplass når 
dere går hjem om ettermiddagen. Personalet bistår når det er behov for det.

TUR
Vi vektlegger å gi barna positive og varierte opplevelser ute i all slags vær. Målet 
er at barna skal sette pris på å være ute. Alle barna er ute minst 2 timer pr. dag. 
For de aller minste vil noe av denne ute tiden være mens de sover i uteskuret. 

Vi har også faste turdager på de enkelte avdelingen der vi går turer i  
nærområdet. Av og til tar vi rutebussen hvis vi skal lengre vekk. 

Når vi skal ut vektlegger vi at barna i størst mulig grad skal lære å kle seg selv og 
vår oppgave blir å hjelpe og veilede barna slik at de mestrer oppgaven i størst 
mulig grad selv. Vi oppfordrer også barna til å hjelpe hverandre. Det er derfor 
flott hvis dere foreldre også kan legge til rette hjemme for.

Vi er ute uansett vær, det er derfor viktig å ha klær som er tilpasset årstidene

SIKKERHET PÅ TUR
Vi er svært opptatt av sikkerhet i barnehagen og i forhold til tur har vi faste  
rutiner som skal følges; førstehjelpsutstyr, mobil og telefon liste til alle de  
foresatte skal med. I tillegg har vi utarbeidet sikkerhetsrutiner blant annet i 
forhold til telling av barn, hvis et barn forsvinner og grilling av mat ute. 

MERKING AV KLÆR
Alle klær må merkes med navn. Det er mange like klær og størrelser og med 
felles garderobe for alle barna kan det bli vanskelig å vite hvem som eier hva 
hvis tøyet ikke er merket. Hvis regntøy, støvler, dress, etc ikke er merket vil  
personalet skrive barnets navn på slik at vi lettere kan holde orden. Det er surt  
å miste dyrt tøy på grunn av for dårlig merking.

Tøy som blir liggende over lang tid vil bli brukt som reservetøy i barnehagen, 
eventuelt gitt bort.

Andre eiendeler til barnet skal også merkes (tutter, bleier, drikke kopp, etc).
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BLEIESKIFT
De som bruker bleier må selv ha med bleier til barnehagen. Vi ønsker ikke at 
bleiepakken som dere har i barnehagen er ”up & go” bleier (”trusebleier”). 
Grunnen til det er at det krever full avkledning ved skift, noe som ikke vil være 
nødvendig hvis det bare er skifte av tisse bleier.

SOVING
Barn som sover i løpet av dagen sover fortrinnsvis i vogner som dere tar med, 
og de sover ute i skuret. Vi oppfordrer til soving ute fordi utetiden til de minste 
barna blir begrenset siden en god del av dagen går vekk i soving, og da er det 
greit at de får frisk luft i sovetiden. Når barna sover står en av personalet  
sovevakt slik at vi ivaretar sikkerheten til barna mens de sover.

HELSEMESSIGE FORHOLD
Det er vanskelig å sette en generell regel for når et barn er for sykt til å  
være i barnehagen.

En hovedregel er at hvis barnet ikke kan følge de daglige rutinene er de for syke 
til å være i barnehagen, og da har de det best hjemme der det er fred og ro.

I tillegg tar vi hensyn til den generelle smittefaren i barnehagen. 

Barnet skal ikke komme i barnehagen hvis:

  Det har feber eller har kastet opp om natten.

  Det har diaré

  Ved smittsomme sykdommer, f. eks barnesykdommer. Har barnet en  
smittsom sykdom har foreldrene plikt til å si ifra til barnehagen.

Ved oppkast og diaré må barnet være hjemme i 48 timer før det får komme 
tilbake i barnehagen. Dette er for å forhindre smitte og epidemier. 

Hvis vi ser at barnet ikke er i form (slapp, ikke leker, unormalt trett, veldig vondt 
i halsen, etc) og/eller har feber (38 grader) gir vi beskjed til dere foreldre slik at 
dere må hente barnet i barnehagen.   
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RETNINGSLINJER VED SYKDOM
Syke barn skal som kjent holdes hjemme fra barnehagen. Dette skjer dessverre 
ikke alltid og vi ser derfor et behov for noen enkle regler i forhold til de vanligste 
sykdommene.

Generell regel: Allmenntilstanden skal være god nok til at barnet kan delta i 
barnehagens aktiviteter. Barnet trenger ikke nødvendigvis å ha feber for å være 
sykt. Hvis barnet ikke kan være ute skal det holdes hjemme.

TYPE SYKDOM SLIK FORHOLDER VI OSS TIL DEN

OPPKAST/DIARÉ Oppkast og diaré er ekstremt smittsomt og vi ønsker å unngå 
epidemier. Barnet kan ikke komme i barnehagen før etter en 
oppkast fri dag (48 timer). Dette vil si at hvis personalet ringer 
etter foreldrene p.g.a diaré/oppkast får ikke barnet komme i 
barnehagen før 2 dager etterpå.

FEBER Ved feber over 38 grader skal ikke barnet være i barnehagen, 
heller ikke når feberen er nedsatt med febernedsettende.  
Etter flere dagers feber skal barnet ha en feberfri dag hjemme.

ØYEBETENNELSE/

KATARR

Allmenntilstanden avgjør. Oppsøk eventuelt lege. Må barnet ha 
medisin kan det komme i barnehagen når behandling er i  
gang satt.

BRENNKOPPER Oppsøk lege p.g.a stor smittsomhet! Kan komme i barnehagen 
etter en dag med behandling (salve/antibiotika) dersom  
allmenntilstanden er bra. Dekk til brennkoppene godt.

VANNKOPPER Alle vannkopper må være tørket inn før barnet kommer i

barnehagen, dette kan ta ca. 5 dager.

HODELUS Dette er ingen sykdom! Ved tilfelle av hodelus skal kur mot 
hodelus tas før barnet kan komme tilbake i barnehagen. Sjekk 
at håret er fritt for egg. Bare barn med lus/egg skal behandles.

Et tips er gre gjennom håret innimellom med lusekam for å 
sjekke om det er egg/lus i håret.

BARNEMARK Kløe rundt endetarmsåpningen, spesielt om natten. Marken 
ligner en bomullstråd og er ca. 1 cm lang. Barnet kan komme  
i barnehagen etter behandlingen.

RINGORM Kan komme i barnehagen dagen etter behandlingen er igangsatt.
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Grunnen til at vi har slike regler er at vi ønsker å forhindre spredning av  
sykdommer, samt at vi vil stoppe smitten før den utvikler seg til epidemier.

Disse retningslinjene tar utgangspunkt i folkehelsa og kommuneoverlegen,  
Terje Vatnamot i Sola kommune sine anbefalinger.

FORELDREBETALING 
Det faktureres for 11 måneder, juli er betalingsfri. Betalingsfristen er den 01. i 
hver måned og fakturaen blir sent på mail. Hvis fakturaen ikke blir betalt innen 
fristen blir det sendt ut et betalingsvarsel og blir heller ikke den innbetalt mister 
dere plassen med øyeblikkelig virkning (det står mer om dette i vedtektene våre). 

ANDRE SAMARBEIDSPARTER
Barnehagen har flere samarbeidspartnere som vi kan kontakte hvis det er behov. 

Helsestasjonen: ved behov angående enkeltbarn.

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) og barnevernet: Ved behov angående 
enkelt barn. Ved behov for å kontakte PPT skjer dette i samråd med foreldrene. 

Kirken: i forbindelse med påske og jul. Ved f. eks bearbeidelse av sorg arbeid  
vil kirken være en naturlig samarbeidspartner.

Sola Kommune: i forhold til blant annet opptak av barn til barnehagen.

Skolen: når barna skal begynne på skolen er vi lovpålagt å samarbeide med  
skolen. Sola kommune har utarbeidet prosedyrer for hvordan overgangen  
til skolen skal skje.

Biblioteket: Vi benytter oss aktivt av biblioteket og går regelmessig dit. 



15

HMS
Vårt HMS arbeid er regulert av en rekke forskrifter og lover som vi må følge. 
Hele personal gruppen er inndelt i ulike HMS grupper; brannvern, sikkerhet, 
mat/hygiene, førstehjelp og arbeidsmiljø.

Gjennom regelmessige møter og kontrollrutiner er dette med på å sikre  
kontinuitet og kvalitet på vårt HMS arbeide.

Dette er våre HMS rutiner:

  Daglig desinfisering av toalettene, dørhåndtak, kraner og stellebordene

  Daglig sjekk av uteområdet og lekeapparatene

  Daglig oppdatering av barnas og personalets fremmøteprotokoll 

  Bruk av tellebøker når barna er ute

  Utfylling av turskjema (hvem er med) når vi er på tur

  Førstehjelpsutstyr og oppdatert telefonliste til foresatte er med når vi er på tur

  Gode rutiner i forhold til bleieskift og toalett 

  Kontinuerlig bruk av luftrensere som har bakterie dempende funksjon

  Regelmessige kontroller av barnehagens inne og uteområde, inventar og utstyr

  Regelmessig kurs i førstehjelp og brannvern

  Brannvernuke, med minst to brannøvelser i året

  Egen beredskapsperm for håndtering av krisesituasjoner  

  Regelmessig gjennomgang av utfylte avviks og skadeskjema for å se etter 
forbedringsområder.

  Maten blir fraktet til barnehagen i kjøle og fryse bil, og forskriftsmessig  
plassert i kjøleskap/fryser i barnehagen.

  Ved innfrysing av mat blir den merket med dato for innfrysning. 

  Gode rutiner for maten ut og inn av kjøleskap, at de ikke blir stående for 
lenge i romtemperatur. 

  Eget kjøleskap til barnas matbokser.

  Regelmessig kontroll av temperatur i kjøle og fryseskap. 
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FUS
Alle Fus barnehagene har en felles visjon:

Sammen gir vi barndommen verdi, 
lek og glede, 
hverdagsmagi og vennegaranti

FUS har utarbeidet en service erklæring som sier at barn som går i en  
FUS barnehage kan forvente at:

  Barnet blir tatt i mot av en voksen når det kommer i barnehagen

  Barnet leker i trygge omgivelser både ute og inne og at det alltid er voksne 
tilstede

  Barnet møter en kultur det er godt å være i

  Barnet utvikler empati og venneegenskaper

  Barnet får boltre seg i lek

  Barnet møter kultur, sanger, litteratur, musikk og ulike kunstuttrykk

  Barnet gis mulighet til å skape, bygge, forme, male, danse, fortelle og 
filosofere

  Barnet har medvirkning

  Barnet er ute, på lekeplassen eller på tur minst 2 timer hver dag

  Måltidene oppleves som trivelige

  Barnet får hvile og søvn slik det passer hvert enkelt barn

  Det gjennomføres intervju med 5 åringene hvert år (”ekspertundersøkelse”)

  De ansatte har kompetanse og arbeidsglede og skaper et miljø preget av lek, 
glede og varme

  De ansatte er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og forteller om det til 
foreldrene
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  De ansatte overholder taushetsplikten slik den er beskrevet i Lov  
om barnehager § 20 og 21

  De ansatte har godkjent vandels/politiattest

  Barnehagens årsplan er godkjent innen 1. oktober

  Barnehagen har et godt inneklima og fremstår som godt vedlikeholdt, ren  
og ryddig

  Foreldresamtale (mellom foreldre og pedagog) gjennomføres minst  
1 gang pr barnehageår

  Det gjennomføres brukerundersøkelse for foresatte hvert år 

Punktene i service erklæringen er de ansatte i barnehagen forpliktet til å  
innfri ovenfor barna og foreldrene.

Har dere spørsmål eller andre tilbakemeldinger kan dere ta kontakt med  
pedagogisk leder på din gruppe på tlf. 51 64 48 40 eller med daglig leder på  
tlf. 97 47 51 61, eller sende mail til daglig leder: dl.stemvegenhg.no   

Vi ser frem til å bli kjent med barna deres og til et godt samarbeid med dere 
foreldre.

Med vennlig hilsen

Anne Berit Flakk

 daglig leder 



Stemvegen
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