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Velkommen til Kleppen barnehage 

  

Vi er en to/tre avdelingsbarnehage med barn i alderen 1-6 år. Avdelingene heter 

Knøttan og Aurora. Vi ligger fint til med nærhet til kommunens fotballbaner, 

friidrettsbane og idrettshall. Vi har kort vei både til fjæra, fjellet og skogen. Vi er 

opptatt av å gi barn medvirkning på egen hverdag og det betyr at vi vektlegger 

positiv involvering og oppmuntring. Vi gir mest oppmerksomhet på det vi synes 

barna er gode på. 

Avdelingenes planer. 

Månedsplanene for avdelingene legges ut på barnehagens hjemmeside: 

minbarnehage.no/kleppen, og i appen Min Barnehage-foresatt. 

Appen; Min Barnehage-foresatt 

Fra og med i slutten av august 2021, vil vi ta i bruk denne appen. 

Min Barnehage-foresatt lastes ned fra App store eller Google Play. Søk opp Min 

Barnehage. Appene krever minsteversjon 11 for IOS(Apple), og versjon 7 for 

Android. For å ta i bruk appen må man gjennom følgende steg: 

1. Klikk «Logg inn med ID-porten» 

2. Velg din kommune 

3. Autentisering med Visma Connect og Bank ID 

4. Godkjenn eller avslå forespørsel om varslinger i app 

5. Lag og bekreft en firesifret personlig kode 

I appen er det funksjoner som: 

• Dagbok viser poster publisert fra barnehagen til ditt barn. 

• Beskjeder er meldinger fra barnehagen, enveiskommunikasjon 

• Samtale mellom hjem og barnehage, toveiskommunikasjon. 

• Fravær registreres som syk, fri eller ferie. 

Åpningstider 

Barnehagen er åpen fra 0700-1630. Ved behov kan vi ha åpent fra 0645-1645. 

Dette må avtales med barnehagen senest kl. 1200 dagen før, slik at vi får endret 

på vaktene til personalet. 
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Dagsrytme. 

• 0700 barnehagen åpner.  

• 0800 frokost  

• 0915 samlingsstund 

• 0930 måltid for de minste 

• Påkledning, utetid, fri leik, organiserte aktiviteter eventuelt tur. 

• 1130 mellommåltid 

• Kvilestund/soving  

• 1300 måltid 

• Fri leik og organiserte aktiviteter, kvilestund ved behov på Aurora 

• 1500 mellommåltid 

• 1630 barnehagen stenger 

Planleggingsdager 
• 12. og 13. August 2021. 

• 01. Desember 2021. 

• ? Mars 2022 (nærmere informasjon om dato kommer). 

• 27. Mai 2022 

 

Tilvenningsperiode 
Vi er opptatt av barns trygghet, og bruker god tid på å gjøre alle barn trygge i 

hverdagen. Her er det viktig med en god og tett dialog med dere foreldre, om 

hvordan vi gjør det de første dagene for å få en best mulig tilvenningsperiode, 

og en god start på barnehageåret. Vi har en egen rutine for tilvenningsperioden. 

 

Foreldresamarbeid 
Et godt samarbeid med alle foreldre er viktig for oss. Vi er opptatt av å få til en 

god og tett dialog i hverdagen. Vi håper at dere snakker med oss om dere har 

spørsmål, både store og små ting er like viktige. Foreldre og personalet i 

barnehagen har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Foreldrenes rett til 

å medvirke og bli hørt ivaretas på flere måter; gjennom daglig kontakt, 

foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalg og foreldreråd. Er dere 

fornøyd med noe – fortell det til alle! Er dere misfornøyd med 

noe – fortell det til de voksne i barnehagen! 

 

 



  

  

5 

 

 

Avdelingsinformasjon 
Knøttan; småbarns avdeling (1-3 år) med sju barn, fordelt på fem gutter og to 

jenter. Fem barn er født 2020 og to barn er født 2019. 

Aurora; storbarns avdeling (3-6 år) med fjorten barn, fordelt på fem jenter og ni 

gutter. Fem barn er født 2018, fire barn er født 2017 og fem barn er født 2016 

(Rødklubb). 

Vi er opptatt av å ivareta og tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø i forhold 

til alder. I den første tiden vil vi prøve ut ulike måter å organisere oss for å finne 

ut hva som er best for barnegruppene. 

 

Personalet 
• Lene Kristiansen Klausen, Styrer 

• Tina- Mari Eliassen, Pedagogisk leder  

• Kjersti Aglen, Pedagogisk leder  

• Ann Kristin Westgård, Barne- og ungdomsarbeider 

• Marte Borg Spillum, Pedagogisk leder 

• May Grete Hildrum, Assistent 

• Eva Haukø Kolberg, Fagarbeider 

• Grethe Irene Sund, Barne- og ungdomsarbeider 

• Suad Ali Musa, vikar/tolk 

• Hilde Hojem Woll, vikar 

 

Det er to, delvis tre voksne på hver avdeling. For at vi skal kunne ha lengst mulig 

åpningstid, jobber de voksne i barnehagen turnus med tidlig-, mellom-, og 

seinvakt. Det vil si at kjernetiden (den tiden vi er flest voksne på avdelingen) er 

mellom 0900 og 1430. 

Pedagogisk leder har planleggingstid/kontortid, og er ikke på avdeling en dag pr. 

fjortende dag. Vi samarbeider på tvers av avdelingene, både på morgen og 

ettermiddag, i utetiden, men også ved for eksempel møter, ferieavvikling, 

sykefravær osv.  

 

Praktisk informasjon 

 
Mat og drikke: Barnet må ha med seg matboks med mat til to måltider hver 

dag. Barnehagen serverer vanlig lett melk og vann til måltidene. Vi serverer også 

knekkebrød med smør til mellommåltid. Mest sannsynlig kommer vi i gang med 

matpakkefri uke igjen denne høsten. Informasjon om dette kommer etter hvert. 
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Henting og levering: Fra oppstart av det nye barnehageåret bruker alle porten 

ved parkeringsplassen/skogen når de leverer. Det skal alltid være en voksen til 

stede når barnet blir hentet og levert i barnehagen. Ta alltid kontakt med en 

voksen, også ved henting/levering ute. Hvis barnet er lei seg når du drar, eller at 

du lurer på noe, ring oss i løpet av dagen. Barnehagen skal ha beskjed dersom 

andre enn foreldrene skal hente eller levere. 

 

Klær og utstyr barnet bør ha i barnehagen: Barnet skal til enhver tid ha klær 

tilpasset vær og årstid. Det må også være minst to sett med skifteklær, med det 

barnet trenger, fra innerst til ytterst. Klær, sko og utstyr merket med barnets 

navn forsvinner sjelden. I barnehagen øver ungene på avkledning og påkledning. 

Det er derfor greit å holde god orden i hyller, kurver og klesposer, for best mulig 

oversikt. Alt av klær, sko og utstyr må tas med hjem hver fredag på grunn av 

vasking i garderoben. 

 

Barn som sover: Barna som sover i barnehagen ligger i senger på soverommet 

på Knøttan. På Aurora kan barna ha hvilestund på madrass på et egnet rom. På 

Knøttan har en voksen sovevakt. Vi har egne rutiner for soving i barnehagen. 

 

Bursdager: Dette er barnets dag, og vi feirer med bursdagssamling, 

rakettoppskyting og is. Ta med pinne is til bursdagsfeiring i barnehagen. Hvis 

dere inviterer til bursdagsfeiring hjemme, forventes det at alle i samme 

aldersgruppe eller hele gruppen blir invitert. Det føles veldig sårt å ikke bli 

invitert, og ungene snakker mye om bursdagen i barnehagen. 

 

Private leker: Det er for tiden ikke tillatt å ha med private leker til barnehagen. 

Kosedyr eller koseklut beregnet på hviling/soving er greit. Den blir lagt i hylla 

etter bruk. 

 

Fravær/syke barn: Si fra hvis barnet tar fri eller er syk. Vi ringer dere hvis vi ikke 

har fått beskjed innen kl. 1000. Barnet må holdes hjemme dersom det har feber, 

eller hvis allmenntilstanden er svekket. Det vil si dersom de er uopplagte, slappe 

eller virker syke. Det er viktig å huske på at aktivitets- og støynivået i barnehagen 

er mye høyere enn hjemme. 

 

Ferie: Julaften, Nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag er barnehagen stengt. 

Det er også stengt to uker på sommeren. Vi sender ut påmeldingsskjema for 

høstferieuka, mellomjula, vinterferieuka og sommerferien. 
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E - post: lene-kristiansen.klausen@namsos.kommune.no   

   

  

T elefon :   

Avd: Aurora : 91115643   

Avd : Knøttan: 94830720   

Styrer: 41699818   

  

Postadresse:   

Stavarvegen 2, 7856 JØA   

  

Besøksadresse:   

Hallvegen 1, Kleppen   

  

Hjemmeside:   

min.barnehage.no/kleppen   


