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1. FORELDRESAMARBEID 
 

OPPSTARTEN 
Når barna begynner i barnehagen, er det viktig at de får en så myk overgang som mulig. Det 
vil si at det er en fordel for barna at de har med seg mor/far eller en annen trygg person de 
første dagene. Dere kjenner barna, og vet når tiden er inne for at de kan være noen timer 
alene i barnehagen. De fleste arbeidsgivere gir inntil 3 dager fri for arbeidstakere som har 
barn som skal begynne i barnehagen. Det er store individuelle forskjeller i hvor lang tid et 
barn trenger for å bli kjent. Lengst tid tar det som regel for de barna som ikke går hver dag.  
Det er en fordel om barna får noen korte dager i begynnelsen, da blir det lettere å fordøye 
alle nye inntrykk. 
 

BRINGING OG HENTING 
Barna skal få en god start på dagen. Barna og foreldrene skal føle seg velkomne og ønsket i 
barnehagen. Vi legger vekt på at barna og foreldrene blir møtt av en voksen i garderoben om 
morgenen.  Her er det mulighet til å gi beskjeder og informasjon til hverandre. Er det ingen 
voksen i garderoben, følg barnet inn i barnehagen.  
Når barna blir hentet sier en av personalet adjø og forteller litt om hva vi har gjort i løpet av 
dagen. Det vil også henge et referat av dagen i garderoben. SPØR GJERNE!! 
Vi minner om at barna må være ute av barnehagen innen kl. 17.00. 
 

FORELDRESAMTALER 
Ved oppstart har vi samtale med nye foreldre. Innen november avvikles har vi 
foreldersamtaler med alle. Samtalene blir fordelt mellom de pedagogiske lederne. Vi snakker 
om det enkelte barns utvikling og trivsel. Er det behov, har vi samtaler oftere.   
Den daglige kontakten er en viktig del av foreldersamarbeidet, derfor er det fint hvis dere har 
mulighet til å beregne litt god tid ved henting/bringing. Har du tid til å være en stund i 
barnehagen en dag, er du hjertelig velkommen! 

 

FORELDREMØTER 
 Det er foreldre møter 1-2 ganger i året. Vi har alltid felles foreldermøte i august/september 
der det blir gitt informasjon både felles og på avdelingene. Er det interesse for det, kan vi 
arrangere temamøter.  Det er fint med innspill fra dere. 
 

BARNAS OG FORELDRE MEDVIRKNING 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet.  
 

FORELDRERÅD 
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme 
fellesinteressene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å 
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uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i 
foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.  
Foreldrerådet velger to representanter fra hver avdeling til barnehagens samarbeidsutvalg. 
Den ene av disse er leder for foreldrerådet, de andre er vararepresentanter. Funksjonstiden 
er et år. Foreldrerådet har fast møte i forkant av foreldermøtene. Ved behov, kan det 
innkalles til ekstraordinære møter. Foreldrene har selv ansvar for innholdet på møtene. 
 

SAMARBEIDSUTVALG (SU) 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består 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. Enhetslederen har rett til å delta, men har 
ikke stemmerett. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for 
barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.  
 
 
Møter/arrangementer 
gjennom året: 
 
Månedsplan 
Askeladdenposten 

 
 
 
* Hver måned får dere en plan over hva vi skal gjøre. 
* Annen hver måned for dere en oppsummering av det vi 
har gjort i løpet av de siste månedene. 

Foreldersamtaler  
 
 
 
Foreldremøte 
Fotografering 
Grønnsaksuppe/Dugnad 
Luciafest 
Pepperkakebaking med 
besteforeldre 
Påskefrokost 
Sommeravslutning  
Arrangementer 
 

* Bli kjent samtaler for nye barn i august, og for alle barn i  
løpet av høsten. I mai /juni for de som har barn som skal 
begynne på skolen. Er det behov for samtaler utover 
dette, så bare ta kontakt. 
* I september og evnt. I januar/februar. 
* I september. 
* 1 gang på høsten og evnt 1 gang på våren. 
* Luciatog i barnehagen på morgenen 
* I desember 
 
* I april 
* I juni.   
* De siste årene har Samarbeidsutvalget stått for «Forut», 
måneskinnstur, juletrefest og sommeravslutning. 
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2. ANDRE SAMARBEIDSFORMER/ PARTNER 
 
Å jobbe i barnehagen er hyggelig og lærerikt, men også krevende. Vi som arbeider i 
barnehagen vil forsøke å gjøre det best mulig ut i fra hvert enkelt barns muligheter og behov. 
Til å hjelpe oss i dette viktige arbeidet er det helt nødvendig med en tillitsfull og nær kontakt 
med dere som kjenner, og vet mest om deres eget barn - dere foreldre. 
Av og til vil vi i barnehagen ha behov for råd og veiledning fra personer som kan se oss 
voksne og de metodene vi bruker, hjelpe oss å se hvordan vi organiserer arbeidet, 
gruppesammensetninger o.l. til beste for hvert enkelt barn. 

 

FAMILIESHUS 

Er en del av kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Det er et gratis lavterskel 
tilbud til foreldre med barn 0 - 18 år, foreldre som ønsker bedre samarbeid med barna og 
barn/ ungdom som strever hjemme, på skolen eller i forhold til venner. Formålet med 
familieshus er at barn sikres større mulighet for gode oppvekstsvilkår og mestring i familien. 

Familiesenteret tilbyr: 

• samtaler / veiledning  
• hjembesøk  
• grupper  
• undervisning/ temamøter  

Randesund og Tveit familiesenter  
Strømme senter, Strømmeveien85/87, 4638 Kristiansand 
Telefon 38 07 59 99 

 

HELSESØSTER 
Helsesøster er den første som får kontakt med barn og deres hjem. De får god oversikt over 
et barns hjemmemiljø. Der de finner det nødvendig, anbefaler også de barnehageplass for 
enkelt barn. Barnehagen rådfører seg med helsesøster når det gjelder usikkerhet 
vedrørende alminnelig hygiene og helsetilstand både blant barn og personale. Helsesøster 
kontakt med hjemmene er et gode, og blir i noen tilfeller benyttet i samarbeidet mellom hjem 
og barnehagen. Alle barn blir innkalt til helsestasjon rundt 4 årsalderen og blir 
språkkartlagt. 

Strømme helsestasjon 
Strømmeveien 85/87, 4638 Kristiansand 
Telefon: 38 07 59 80 
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PEDAGOGISK STØTTEENHET 
Det er i Kristiansand kommune opprettet pedagogiske fagteam som skal være til hjelp og 
støtte for barn, personalet og foreldre for de barna som trenger ekstra oppfølging.  Det kan 
være ved veiledning, observasjoner, samtaler med foreldre og personalet o.l. 

Pedagogisk støtteenhet for barnehager forvalter, iverksetter og organiserer støttetiltak: 

• for barn som har rett til hjelp etter opplæringsloven § 5-7 
• for barn med nedsatt funksjonsevne 

Vedtak foretas etter søknad fra foreldre/foresatte og barnehager. Støttetiltakene utføres av 
spesialpedagoger, støttepedagoger og assistenter. 

Våre brukere er hovedsakelig kommunale og private barnehager i Kristiansand kommune, i 
tillegg kan det organiseres støttetiltak i hjemmet 

Pedagogisk støtteenhet 

Rådhuskvartalet 
Rådhusgata 18. 
Henvendelse i 1. etasje.  

Tlf 38 24 36 50 

 

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 
PPT er en veiledningstjeneste for foreldre, barnehager og skoler. 
Barn kan utvikle seg i nokså ulikt tempo. Noen ganger får barn barnehageplass nettopp fordi 
barnehagen har et miljø som kan støtte og hjelpe barn med særlig behov. Dersom PPT har 
kontakt med barnet og deres foreldre før det har fått plass i barnehagen, vil en anbefaling på 
barnehageplass følge søknaden fra foreldrene. PPT og barnehage vil da ha et samarbeid fra 
starten. 
 
Når et barn har vært i barnehagen en tid, vil det noen ganger oppstå usikkerhet vedrørende 
enkeltbarns behov og utvikling. Pedagogiske ledere/ enhetslederen vil da be om en samtale 
med dere for sammen å finne ut om det skal opprettes kontakt med PPT.  Uten foreldres 
samtykke kan ikke barnehagen drøfte enkeltbarn med PPT.   

Pedagogisk psykologisk tjeneste                                                                     
Gyldenløvsgate 23 
4611 Kristiansand S 
Telefon: 38 07 52 20  
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BARNEVERNET 
Barnevernet er satt til å se at alle barn vokser opp under forhold som ikke er til skade for 
barnet.  Det er barnets sikkerhet de skal ivareta. 
Samarbeidet med barnevernet går i hovedsak på tre plan: 
1. Når barnehageplassering er blitt et forebyggende barnevernstiltak for et  barn. 
2. Når barnehagen blir kontaktet av barnevernet, i det de gjør nærmere 
 undersøkelser av et forhold som et barn lever i. 
3. Når barnehagen kontakter barnevernet for at de skal undersøke nærmere et forhold 

som et barn lever i. 
Som offentlig ansatt har vi plikt til å melde fra til barnevernet dersom vi har mistanke om at et 
barn lever under forhold som kan skade barnets psykiske helse og utvikling. 

Barneverntjenesten 
Kristiansand barneverntjeneste 
Gyldenløvsgate 23 i 4 etg 
4610 Kristiansand 

TLF: 38 07 59 30 

 

SKOLEN 
Skolen er en viktig samarbeidspartner i det barnet skal slutte i barnehagen og starte i skolen.  
Spesielt der barnet har særlige behov som skolen bør kjenne til for å kunne møte barnet best 
mulig, vil barnehage (ofte i samarbeid med PPT) kontakte skolen.  . Ellers har barnehagen 
overgangssamtale om alle skolebarna med skolen i mai/ juni. Dette skjer ikke uten 
foreldrenes samtykke 
 

3. PERSONALET I ASKELADDEN BARNEHAGE 
 
Leder    100%   Karin Strømme 
 
Minsten 
Pedagogisk leder            100%   Cathrine Sørensen     
Barn og ungdomsarb.  100%   Sissel Pedersen  
 
Per 
Pedagogisk leder  100%   Birgitte S. Nordbø 
Barne- og ungdomsarb. 100%   Wenche Finstad 
Barne- og ungdomsarb. 100%   Kari Ugland 
      
 
Pål 
Pedagogisk leder  100%   Marit Aanestad 
Barne- og ungdomsarb. 100%   Unni Berntsen 
Assistent   100%   Anders Klepp 
   
 
Vi har spesialpedagoger og ekstra assistenter i tillegg til grunn bemanningen. Vi tar imot 
førskolelærerstudenter fra Universitet i Agder.  I tillegg har vi praksiselever og lærlinger inne 
for kortere og lengre perioder.  
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Åpningstid • Respektere åpningstid. 07.00-17.00  

• Julaften er stengt 
• Påskeaften stenger barnehagen kl. 12.00 

 
Sykdom • Ring hvis barnet er sykt eller har fri. 

• Ved smittsomme sykdom må barnet være hjemme 
• Kan ikke barnet delta i alle barnehagens aktiviteter i løpet av dagen, 

må barnet holdes hjemme. 
• Personalet ringer hvis barnet skulle bli sykt i løpt av dagen 

Informasjon om 
barnets dagsform 

• Informasjonen gis fra begge parter, barnehagen og hjemmet 

Medisinering • Har barn behov for medisinering fyller man ut et eget skjema som 
fås i barnehagen 
 

Planleggingsdager • I løpet av et barnehageår holder vi stengt 5 dager for planlegging. 
 

Ferie • Barnet skal ha 4 uker ferie.  Juli måned er betalingsfri mnd. 
• Barnehagen er stengt de 3 siste hele uker i juli. 

 
Hente og bringe 
situasjon 

• Følg barnet inn på avdelingen. 
• Så sant som mulig prøver personalet å møte i garderoben, men 

uforutsette ting kan skje slik at man ikke kan komme fra. 
• Si ifra når dere går hjem til et av personalet på avdelingen, slik at vi 

får tatt farvel og at vi ikke blir redd for at barnet er blitt borte. 
• Barn som kommer før kl.07.30 møter på kjøkkenet. 
• Ring å gi beskjed om morgenen hvis barnet kommer etter kl. 10.00 
• Evt. om andre henter/ bringer. 

Telefon • Det er viktig at vi har tlf. nr. til foreldre (hjem/jobb) og andre kontakt 
personer.  Husk å levere personalia til personalet. 
 

Klær • Merk alle plagg slik at de ikke blir borte. 
• Ekstra skift skal ligge i kurven i barnehagen. 
• Ha en tykk genser og sokker liggende i barnehagen. 
• Det er viktig å ha med regntøy hverdag. 
• Barn som bruker bleier må ha med seg bleier og våtservjeter i 

barnehagen. 
• Husk å sjekke plassen til barnet innimellom.  Det er ikke ønskelig 

med for mye tøy som ikke passer årstiden. 
Mat • Barna har med niste og frukt hverdag, evt. matglass eller grøt. 

• Barna får et måltid i barnehage 
• Frukt deles opp på ettermiddagen til alle barna. 
• Ta med ekstra niste hvis barnet skal ha frokost mellom 07.00-08.30. 
• Barnehagen ordner drikke. 

Hviling etter behov • Barna sover i vogn ute.  
 

Tilvennings-
periode 

• Kosedyr og sutt kan være en trygghet for barnet i hverdagen. 
• Bruk telefonen, ring hvis du lurer på hvordan barnet har det. 

 
Informasjon til 
foreldre 

• Tavla i garderoben 
• På ytterdøra 
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• På barnets garderobe plassen. 
• På barnehagen sin nettsiden. 

 
Bursdagsfeiring • Etter avtale med foreldrene feirer vi bursdagen i barnehagen 

• Bursdags invitasjon: bursdags invitasjon kan deles ut i 
barnehagen dersom dere invitere enten hele avdelingen eller barn 
fra samme gruppa (trekant, firkant eller sirkel) eller kun jenter/gutter. 
Ønsker dere å invitere barn på tvers av alderen eller grupper, må 
dere levere invitasjonen utenfor barnehagen. Dette gjør vi for å 
skåne de barna som ikke blir invitert. 

Medbrakt leker • Det er ikke tillatt å ha med egne leker i barnehagen.  Det er enkelte 
dager hvor barna kan ta med seg leker hjemmefra, i løpet av året. 
Dere vil få beskjed på forhånd. Leker som likevel kommer til 
barnehagen, vil bli sendt med foreldrene hjem. 
 

Sykling i 
barnehagen 

• De som ønsker det, kan ta med seg egen sykkel i barnehagen, 
viktig å huske hjelm. De som har sykler uten støtte hjul kan kun 
sykle på fotballbanen, pga sikkerhet. Foreldrene har ansvar selv for 
sykkelen og ta med seg hjem på slutten av dagen. Fint om dere kan 
"parkere" syklene på sykkelstativet utenfor barnehagen. 

Foreldresamtale • Ved oppstarten: bli kjent samtale 
• Samtale i november 
• På våren får tilbud om samtale de som ønsker. 
• Barn som begynner på skolen får samtale på våren. 

Studenter/ 
lærlinger 

• Barnehagen har til tider studenter og lærlinger på avdelingen. 

Barnehagens tlf nr. 
og adr. 

• Kontoret:  38 10 36 40 
• Per:          38 10 36 43 
• Pål:           38 10 36 42 
• Minsten:   38 10 36 44 
• Mail:         askeladden.barnehage@kristiansand.kommune.no 
• Hjemmesiden: http://www.minbarnehage.no/askeladdenbhg 
• Adr.: Knarrevikvn 19, 4638 Kristiansand 
 

 
 

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere og deres barn! 
 
 
Karin Strømme 
Enhetsleder 


