INFORMASJONSBROSJYRE

Velkommen til Tomter FUS barnehage
Telefonnummer og adresser
Tomter FUS barnehage
Tomtervegen 2
2003 Nordby
Daglig leder
Tlf: 926 14 371
dl.tomter@bhg.no
Granskogen: 99 20 37 34
Furuskogen: 99 20 37 33

Tilvenning/oppstart i
barnehagen

Når barnet starter opp i barnehagen, vil dere få en primærkontakt som
dere og barnet kan forhold seg til.
I tilvenningsperioden har barrnet kortere dager, slik at det tilvenner seg
å være i barnehagen og blir trygg. Hovedsakelig bruker vi 3 dager til
tilvenning. Erfaringsmessig kan det hende at noen bruker kortere eller
lengre tid.

MyKid

Vi bruker Mykid som en informasjon og dokumentasjonskanal mellom
barnehagen og hjemmet. Det er en app, som dere som foresatte laster
ned og logger inn. Denne brukes aktivt i barnehagen. Hvis det er noe
spm. angående MyKid, er det bare å ta kontakt med en av de ansatte.

Parkering

Grunnet sikkerheten må alle rygge bilen på plass ved parkering. Bilen
skal ikke gå på tomgang. Dette er av helsemessige årsaker og luftinntak
til barnehagen.
Barnet kan komme når som helst på dagen, men de fleste aktiviteter vil
foregå mellom 09.30 og 14.00. Det er fint om dere gir beskjed hvis
barnet kommer senere på dagen eller ikke kommer, pga planlegging og
gjennomføring av dagen.

Levering og henting
av barn.

Dersom det er andre enn foreldrene/ foresatte som henter barnet må
barnehagen få beskjed om dette, greit å føre inn på MyKid.
Barnehagen stenger kl. 17.15 ,da skal barna være ute av barnehagen.
De ansatte har arbeidstid til kl. 17.15. Hvis barnehagen er tom for barn
før 17.00, kan det hende at barnehagen stenger 17.00
For sen henting blir registrert på MyKid. Gjentatte forsinkelser er brudd
på vedtektene for Tomter FUS. Gjentatte brudd på vedtekter, førerer til
samtale med daglig leder.

Porten

Husk å lukke portene når dere kommer inn i barnehagen og når dere går
fra barnehagen. Barna skal ikke gå ut av porten før foreldrene er klare til
å gå sammen med barnet. Dette for å ivareta barnas sikkerhet. Det er
ønskelig at barna ikke får åpne porten selv, da porten leder rett ut til
parkeringsplassen. Vi har ingen barn å miste.

Daglig kontakt

Klær

Det er i den daglige kontakten mellom hjem – barnehage
den mest verdifulle informasjonen ligger. Det er viktig at både hjem og
barnehage gir informasjon som har betydning for barnet.
Dresser og regntøy tas med hjem for vask/tørk når det er skittent/ vått.
Det som skal tas med hjem henger ute evt. legges disse i pose og
henges på plassen. Sjekk at det er nok skift i hyllene til barna og riktig
tøy for årstidene. Spør hvis dere lurer på noe.
Blir barnet syk i barnehagen kontakter vi foreldrene umiddelbart. Det er
viktig at vi kan nå dere på telefon. Gi beskjed hvis dere er å treffe på
andre tlf. nummer enn vanlig. Vi ønsker beskjed dersom barnet er
hjemme på grunn av sykdom eller har fri.

Sykdom/ fri

Når barnet er sykt må det holdes hjemme til det er friskt nok til å kunne
delta i lek både ute og inne. Har barnet feber skal det holdes hjemme en
feberfri dag før det kommer tilbake til barnehagen. Ved magevirus,
oppkast eller diare skal barnet være hjemme 48 timer etter sykdomstegn
(oppkast/diare) . Er barnet smittet av barnesykdommer eller lignende ber
vi om at det blir gitt beskjed til oss. Se helsedirektoratet sine råd:
https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-frabarne/
Vi legger vekt på allmenntilstanden til barnet og vi diagnostiserer ikke
barnets sykdom.

Medisinering

Medisinering av barn er foreldrenes ansvar og bør i størst mulig grad
legges til tider da barnet er hjemme. Etter skriftlig avtale med foreldre
kan barnehagen være behjelpelig. Medisin skal vise barnets navn, det
inneholde de medisiner barnet bruker, være ferdig dosert og følge med
skriv fra legen. Vi kan imidlertid ikke garantere at medisinen vil bli gitt i
rett tid.

Foreldresamtaler

Det er tilbud om 2 foreldersamtaler i løpet av barnehageåret, en høst og
en vår. I tillegg har vi en oppstartssamtale en av de første dagene barnet
starter i barnehagen
Gi beskjed hvis de ønskes en samtale utenom de fastsatte.

Barnehageportalen

Personlige opplysninger må til enhver tid være oppdatert av
sikkerhetsmessige grunner.
Gi beskjed til daglig leder hvis det er endringer eller noter selv i MyKid.

Mat

Barnehagen serverer alle måltidene i barnehagen. Husk å ha med
vannflaske hver dag og det er meget viktig at dere tar den med hjem når
dere henter, for å vaske den.

Forsikring

Barn i Tomter barnehager er til enhver tid ulykkesforsikret gjennom
Codan.

Taushetsplikt

Personalet har taushetsplikt i samsvar med Lov om barnehager §20
taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder alle ansatte i offentlig tjenester og
berører private og interne opplysninger om enkeltbarn og deres familie.
Personalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten, kommunale helse- og
omsorgstjenesten og barneverntjenesten.

Betaling/ oppsigelse

Betaling av barnehageplass skjer forskuddsvis hver mnd.
Avtale om plass gjelder til den sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 2
kalendermåneder, dvs. at plassen må sies opp innen den 1.i mnd., to
mnd. før barnet slutter.
Barn som skal begynne på skolen, betaler ut barnehageåret, med mindre
barnehagen får skriftlig melding innen 1. mars, med annen
oppsigelsesdato. Oppsigelseskjema får du ved å kontakte daglig leder.

Leker

I Tomter FUS barnehage skal ikke barn ha med leker hjemmefra.

Turer

Barnehagens baser har faste turdager – se planen på MyKid. De dagene
barna har tur, må barna leveres innen kl. 09.00 på furuskogen og kl
09.30 på granskogen. Termos og turkjeks kan være med på turdagene
(gjelder granskogen)

Åpningstid

Barnehagen holder åpent fem dager i uken fra kl. 06.45-17.15.
Behovsundersøkelse kan endre den endelige åpningstiden. Oppholdstid
for det enkelte barn skal begrenses innenfor den angitte åpningstid.
Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. I
romjulen og i påske er åpningstidene 07.30 til 16.15.Onsdag før
skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00. Julaften, nyttårsaften, 2
uker i juli og 5 planleggingsdager i året holdes barnehagen stengt.

Ferie

Det forutsettes at alle barn har ferie sammen med
sine foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. 3 av disse
ukene skal være sammenhengende. Foreldrene skal så snart som mulig i
april gi melding om når barna skal ha sommerferie. 2 uker i juli er
barnehagen stengt.

Soving/ hviling

Vi legger til rette for at de barna som trenger å sove/hvile midt på
dagen. Dere må selv ha med vogn og vognposer.

Bursdager

Når barna fyller år markerer vi dagen med å lage i stand en
bursdagssamling for barnet. Vi lager krone til bursdagsbarnet og henger
ut flagget. Barna kan ha med seg kake, is, frukt, eller noe annet barn
liker godt. Ikke legg invitasjoner til bursdager på barns plass, barna må
inviteres på en annen måte.

Mobiltelefon

Når barnet blir hentet, er du den viktigste person akkurat der og da. Gjør
deg ferdig med telefonsamtalene før du henter, og unngå å svar hvis den
ringer når du er i barnehagen. Barna kan også se når de bli hentet, så
det er fint hvis du er ferdig med samtalene før du parkerer bilen.

Røyk/snus

Tomter FUS barnehage er en røyk, snusefri og rusfri sone. Det forventes
at alle foresatte bidrar til at det overholdes.

‘

Dagsrytme /Ukerytme
I barnehagen forholder vi oss til en dagsrytme. Dette er en trygghet og forutsigbarhet
for barna. Innenfor denne dagsrytmen er det rom for både fleksibilitet og spontanitet.
Plan over ukens faste aktiviteter vil bli beskrevet nærmere i MyKid.
TRADISJONER OG MERKEDAGER
Advent
Vi har adventsamlinger, tenner lys i adventsstaken, leser vers, synger våre kjente juleog vintersanger, og leser jule- og vinterfortellinger. Vi gir barna innblikk i juletradisjoner,
lager presanger, baker og lager julepynt.
Vi feirer Lucia hvor vi inviterer foreldre på drikke og lussekatter på ettermiddagen.
Karneval
Barna kommer utkledd om morgenen, vi ”slår katta ut av sekken”.
Brannvernuke
I løpet av året vil vi ha tema om brannvern. Det vil bli gjennomført brannøvelse, og har
et opplegg. Det blir gjennomført meldte og uanmeldte brannøvelser.
Sommerfest og 17.mai.
Vi møtes; barn, foreldre og søsken
Foreldre har ansvar for disse arrangementene.
Påskesammenkomst
Uken før påske blir det arrangert påskecafe på ettermiddagen.
Flerkulturell café.
I forbindelse med FN- dagen arrangeres det en flerkulturell café. For å få til det, er det
et samarbeid mellom barnehagen og hjemmet.
Mvh
Personalet i Tomter FUS barnehage

