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•

Åpnet desember 2012

•

Fire avdelinger – To storebarns- og to
småbarnsavdelinger:
•
•

•

Hvem er vi?

Sleipner og Gullfakse med 3-6 år, 24 barn og 4
ansatte på hver
Hugin med 1 åringer og Munin med 2-3 åringer
med 12 barn og 4 ansatte på hver

7 pedagoger, 6 fagarbeidere, 3 pedagogiske
medarbeidere, 1 kjøkkenhjelp og 1 Daglig
leder

Satsningsområder
•

Barnet først

•

CLASS/Tuning in to kids

•

Relasjonskompetanse

• Digital kommunikasjonsplattform: MyKid
(Appstore/Google Play)
• Funksjoner:
• Sende/motta meldinger til/fra
barnehagen
• Tillatelser
• Registrere fravær og ferier
• Se og laste ned bilder
• Få pedagogiske rapporter (månedsbrev)
• Kalender
• Årsplan
• Se sovetider og bleieskift

Praktisk
informasjon

•

Mykid

•

Klær

•

Bleier/våtservietter/salve

•

Soving og vogn
•Smokk og kos
•Vognpose
•Soveklær
•Regntrekk og myggnetting
•Tilpasninger enkelt barn

Mat i Barnehagen
Vi er så heldig å ha en ansatt som jobber
50 % på kjøkkenet som lager mat til oss 4
dager i uka.
Opptatt av å minske matsvinn
Lager mat med så rene produkter som
mulig
Matpenger er 400 kr i måneden
Dette dekker 1 måltid hver dag, frukt,
melk.
Dere har kun med dere 1 matboks pluss
evt frokost til barna.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Gullfakse/
Sleipner
Varmmat.
Hugin og
Munin
smøremåltid

Alle
smøremåltid

Havregrøt
for alle

Varmmat
for alle

Varmmat
Hugin og
Munin.
Smøremåltid
Gullfakse/
Sleipner

FUS standard for tilvenning
Sette av god tid til tilvenning for alle barn
Gi foresatte informasjon om barnehagens rutiner for oppstart og tilvenning og
bakgrunn for rutinene
Invitere alle barn og foresatte på besøk i barnehagen før oppstart og avtale
hjemmebesøk
Ha en tilknytningsperson ved oppstart for alle barn
Ha tett dialog med barnas foresatte i tilvenningsperioden
Gjennomføre en oppstartsamtale med alle foresatte i god tid før oppstart, samt en
oppfølgingssamtale kort tid etter oppstart

Arrangeres et felles foreldremøte for alle nye barn
Tilrettelegge for en trygg og god oppstart uansett når på året barnet begynner og
uansett alder

Oppstart i barnehagen
-Tilvenningsplan, tilknytning og kontaktpersonForts.
• FUS` standard for
tilvenning
• Trygghetssirkelen

Eksempler på
trygg
tilknytting

•

Barnet søker og tar imot trøst hos/fra voksne
(for eksempel: gråter ved levering, tar
imot/søker trøst hos voksen i barnehagen).

•

Barnet tør å utforske miljøet

•

Barnet oppsøker den voksne som en
''ladestasjon''.

•

Barnet vet hvor de voksne befinner seg
(barnet følger med, passer på at
tilknytningspersonen er innen rekkevidde).

•

Barnet ber den voksne om hjelp.

•

Barnet viser den voksne positive reaksjoner
om morgenen.

(Broberg, Broberg og Hagström, 2012)

Kontaktpersonens rolle
• Ta imot barn og foresatte de første dagen.
• Være en trygg base for barnets utforsking.
• Ta imot den første informasjonen fra de foresatte.
• Legge til rette for at barnet skal knytte seg til det.

• Være i dialog om hvordan det går med tilvenningen

Veien videre
etter oppstart

Oppstartsamtale med
pedagogisk leder, deretter
løpende dialog mellom foresatte
og barnehagen. Hvis dere
ønsker en samtale bare be om
det.

Dagsrytme Gullfakse/sleipner(3-6 år)
06.45
Barnehagen åpner.
Barna på Gullfakse og Sleipner blir tatt imot på samme avdeling. Her får de barna som ønsker det
spise medbragt frokost frem til 08.15. Vi leker sammen frem til neste voksen kommer på jobb, da går
vi avdelingsvis.
09.00
Tid for lek i smågrupper med ulike aktiviteter som forming, lesing og så videre. Forbereder seg til tur for de
som skal på tur
10.30 – 11.30
Samlingsstund og måltid. Varier om det er varmmat eller smøremåltid. Kommer an på hvilken dag
Etter måltidet går alle barna ut
Ca 14.00 - 15.00
Måltid. Til dette måltidet spiser som oftest matboksen sin det serveres frukt og grønnsaker som tilbehør.
Etter måltidet er det lek og/eller smågrupper. Noen dager går vi ut rett etter måltidet, andre dager blir vi inne.
17.15
Barnehagen stenger. Alle må være ute av barnehagen

Dagsrytme Hugin(1 år)/Munin(2-3 år)
06.45
Barnehagen åpner.
Barna på Hugin og Munin blir tatt imot på samme avdeling. Her får de barna som ønsker det spise
medbragt frokost frem til 08.15. Vi leker sammen frem til neste voksen kommer på jobb, da går vi
avdelingsvis.
09.00
Tid for utelek og/eller smågrupper med ulike aktiviteter som forming, lesing og så videre.
10.30
Bleieskift, samlingsstund og måltid. Bleieskift og måltid. Til dette måltidet spiser barna påsmurte brødskiver
sammen med melk/vann, og serveres frukt og grønnsaker.
Etter måltidet legges barna, ca 11.30.
14.00
Til dette måltidet spiser vi medbragte matpakker og drikkeflasker.
Etter måltidet er det lek og/eller smågrupper. Noen dager går vi ut rett etter måltidet, andre dager blir vi inne.
17.15
Barnehagen stenger.

samarbeidspartnere

•

Helsestasjon

•

Fagsenter i bydel gamle Oslo

•

Barnevernet

•

Regionleder i FUS Oslo

•

Andre FUS Barnehager i Oslo

•

Vi spør eller snakker alltid med dere foresatte
før vi kontakter andre instanser.
•

Unntatt ved mistanke om vold og overgrep.

Kontaktinformasjon og spørsmål
dl.eitillstad@bhg.no (Daglig leder), tlf: 95239770
Hugin.eitillstad@bhg.no (Hugin) 1 års avdeling
Munin.eitillstad@bhg.no (Munin) 2-3 års avdeling
Sleipner.eitillstad@bhg.no (sleipner) 3-6 års avdeling
Gullfakse.eitillstad@bhg.no (gullfakse) 3-6 års avdeling

