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VELKOMMEN TIL SOLVANG BARNEHAGE! 

2018-2019 
 

Solvang barnehage ble åpnet høsten 2016 og ligger like ved Universitetet Nord i Namsos. Vi 

er en kommunal basebarnehage med to avdelinger: Småbarnsavdeling (ca 1-3 år) fordelt på 

3 baser (Sol 1, Sol 2 og Sol 3), og storbarnsavdeling (ca 3-6 år) fordelt på 2 baser (Sol 4 og    

Sol 5).  

Vi har et spennende nybygg med fellesrom, baserom, mange mindre leke-/verksted-

/formingsrom, gymsal, kjøkken for måltider, sanserom, ute-inne-rom, snekkerverksted mv. 

Ute har vi et nyetablert og romslig lekeområde. 

Dette barnehageåret vil det være aldersblandede grupper på alle baser. Vi vil ha 

språkgrupper, lekegrupper og andre aktiviteter på tvers av basene, slik at barna fra samme 

årskull møtes i disse aktivitetene. I tillegg møtes småbarn og storbarn i utelek og ulike felles 

arrangement. 

Hver basegruppe har gjennom barnehageåret fast barnehagelærer som baseleder, og fast 

personale. Avdelingsleder har det overordna ansvaret for avdelingen.  

Solvang barnehage har som mål at alle barn skal bli sett og møtt som unike individ. Sammen 

vil vi skape en positiv og utviklende barnehagehverdag med utforskning, mestring, omsorg, 

trivsel og trygghet.  

I informasjonsheftet vil dere finne opplysninger om det daglige livet i barnehagen. Hvis dere 

ikke finner svar på deres spørsmål i dette heftet, ber vi dere ta kontakt med personalet. 

 

Vi ønsker dere alle vel møtt til et positivt samarbeid for barnets beste! 

På vegne av personalet på Solvang barnehage: Inger Flåt, styrer 

 

 

                                                           

 

 

 



PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM BLANT ANNET: 

 Oppstart 
 Barnehagens dagsrytme 
 Barnehagens åpningstid  
 Faste arrangement, markeringer og aktiviteter 
 Informasjon fra barnehagen  
 Mat og drikke i barnehagen 
 Samarbeid hjem - barnehage 
 Klær og uteliv 
 Mat i barnehagen 
 Praktiske rutiner  
 Telefonnummer Solvang barnehage 
 Bilde av personalet 

 

OPPSTART                                                                                                                                       

Barnehageåret starter med planleggingsdager (stengt barnehage) mandag 13. og tirsdag 

14.august. Første åpningsdag i det nye barnehageåret er onsdag 15. august. Første 

foreldremøte avholdes uke 35.  

Onsdag 29. august:  Foreldremøte, tolker deltar 

 

BARNEHAGENS DAGSRYTME 

Barnehagens kjernetid er fra 0830-1400. 

SMÅBARN STORBARN        Sol 5/Sol 4 

0645 Barnehagen åpner 
 
0700-0730 Matpakkefrokost  for  
                    morgenfugler (barn som 
                    kommer etter 0730 har spist  
                    frokost hjemme) 
 
0830 Samling 
 
0845 Måltid 
 
0930 Aktiviteter/utelek 
 
1100 Sovetid (fruktmåltid før legging,  
          ca klokkeslett) 
 
1330 Måltid 
 
1400 Frilek  
 
1515 Frukt 
 
1630 Barnehagen stenger 

0645 Barnehagen åpner 
 
0800 Matpakkefrokost for morgenfugler  
           fram til 0800 (barn som kommer etter 
           0800 har spist frokost hjemme) 
 

 
0830 Språkgrupper/tilrettelagte akt/frilek 
  
0900/0945 Samling /måltid 
 
1100 Utelek (fruktmåltid i utetid, ca 1200) 
 
1315/1400 Måltid 
 
1400/1430 Hvilestund/ rolig aktivitet (ca  
          klokkeslett) 
 
Etter hvilestund frilek fram til barnehagen 
stenger  

 
 
1630 Barnehagen stenger 



BARNEHAGENS ÅPNINGSTID 

Barnehagens åpningstid er 0645-1630. Personalets arbeidsdag avsluttes 1630. Vi ber om at 

foreldrene beregner hentetiden slik at stengetid overholdes.   

Ved behov meldt innen 1200 dagen før, kan barnehagen ha åpent til 1645.                                                                                                    

Når julaften 24.12 og nyttårsaften 31.12 faller på virkedag er barnehagen åpen 0645-1200. 

Onsdag i påskens stille uke 0645-1200 (inneværende barnehageår 17.04). Når det gjelder 

åpning onsdag før skjærtorsdag kan det bli endringer i vedtekter for kommunale barnehager 

fra 01.01.19.   

I tidsrommet 15.06 til 15.08 skal alle barn ha tre uker sammenhengende ferie. I tillegg har 

barna fri de fem årlige planleggingsdagene til barnehagen. Planleggingsdager 2018/2019: 

13.08, 14.08, 30.11, 31.05, 21.06. 

I forkant av skolens høst- og vinterferie, jul og påske gir foreldrene beskjed til barnehagen 

hvis barnet skal ha fridager fra barnehagen (skjema kommer). Ved mindre barnegrupper 

justeres bemanning tilsvarende. 

Der er ingen egen studentbarnehage i Namsos, men Solvang barnehage samarbeider med 

SINOT og gir studenter samme tilbud som øvrige studentbarnehager gjør. 

 

FASTE ARRANGEMENT, MARKERINGER OG AKTIVITETER 

Arrangement gjennom barnehageåret: Vennskapsuke, nissefest, karneval, barnehagedagen, 

avslutning for skolestarterne, sommeravslutning mv. Barn som har fridag på faste 

arrangement er velkommen til å delta i det tidsrommet arrangementet varer. 

Markeringer gjennom barnehageåret: Nasjonaldager, FN-dag, Luciadag, Samefolkets dag, 

barnas fødselsdag, ulike høytider ut fra kulturell sammensetning i barnegruppa så som 

advent, jul, påske, Id. 

Aktiviteter gjennom barnehageåret: Felles samlinger for småbarn og storbarn, trafikk-

opplæring, språkgrupper, førskoleaktiviteter, turer i nærmiljøet mv .   

Barnehagen har nisseluer, Luciaskjorter og lys.  

 

INFORMASJON FRA BARNEHAGEN 

Skriftlig informasjon finnes på hjemmeside og på infotavle i yttergarderobe. I tillegg 

utveksler vi «her-og-nå» -informasjon ved bringing og henting. 

På barnehagens hjemmeside www.minbarnehage.no/solvangbhg finnes nyheter, 

informasjon og nyttige linker til retningslinjer, lovverk, planer mv. Her legges også 

avdelingenes periodeplaner ut annenhver måned. Barnehageårets første periodeplan 

kommer i løpet av uke 35.  

Avdelingenes periodeplaner tar utgangspunkt i barnehagens årsplan. Her beskrives tema, 

mål og arbeidsmetoder for kommende to- måneders periode + evaluering av foregående 

periode. 

http://www.minbarnehage.no/solvangbhg


MAT OG DRIKKE I BARNEHAGEN 

Om barnet trenger matpakke til to eller tre måltider kommer an på oppholdstid (se 

dagsrytme ovenfor). Om barnet kommer til barnehagen før 0800 og ikke har spist frokost 

hjemme, vennligst gi beskjed til personalet. Barna har tilbud om melk og frukt/grønnsaker 

hver dag.  

Barnehagen har matpakkefri uke; «måltidsuke», ca.  en gang i måneden (framgår av 

periodeplan).  

Heltidsplass faktureres med kr 89,- pr måned, deltidsplass med kr 56,- pr måned 11 måneder 

i året, for måltidsuker, melk og frukt/grønt. 

Barna har egen kopp med navn i barnehagen og trenger ikke ha med drikkeflaske. Vi bruker 

vann som tørstedrikk gjennom dagen.  

 

SAMARBEID HJEM - BARNEHAGE 

Samarbeidet med hjemmet er avgjørende for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. 

Tilvenning for nye barn 

I løpet av første barnehagedag avtaler vi oppmøtetid for neste dag og tidspunkt for 

oppstartsamtale med foreldrene. I oppstartsamtalen utveksler vi viktig informasjon og blir 

bedre kjent. Sammen blir vi enige om videre tilvenning i barnehagen. Hvert barn skal få den 

tiden og støtten det trenger for å bli trygg barnehagen. Det betyr at tilvenningen tilpasses 

det enkelte barns behov i samarbeid med foreldrene. 

Foreldresamtaler  

Foreldresamtaler gjennomføres to ganger pr år; høst og vår. Stikkord for innholdet i 

samtalen er barnets trivsel og trygghet, lek, samspill med barn og voksne, motorikk og 

kroppsbeherskelse, språk og konsentrasjon. Fokus er: Hvordan kan vi sammen bidra til at 

barnet har det best mulig og får en best mulig utvikling?  

Foreldremøter - foreldreråd – samarbeidsutvalg (SU) 

Det gjennomføres to foreldremøter pr år i barnehagen, høst og vår. For å legge best mulig til 

rette deltar tolker på foreldremøtene.   

Foreldrerådet består av alle foreldrene, og skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra 

til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

SU består av foreldrerepresentanter valgt av foreldrerådet, representanter fra barnehagens 

ansatte og en representant fra kommunen. SU skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem 

og barnehagen.  Styrer er sekretær for SU. 

 

 

 

 



KLÆR OG UTELIV      

I barnehagen er barna ute i all slags vær. Barn som er godt kledd i forhold til været får 

positive erfaringer med uteliv.  

Vi anbefaler vinterstid: 

- Ull-longs/strømpebukse 

- Ullsokker 
- Ullbukse (ev fleecebukse) 
- Ulltrøye/body 
- Ullgenser (ev fleecegenser) 
- Dress/regntøy. Viktig å passe på at strikkene ved foten på dressen/regnbuksa er i 

orden, så buksebeinet ikke sklir opp under aking og lek. 
- Skotøy som holder føttene varme og tørre 
- Votter – regnvotter   
- Lue – hals – buff 
 

Skitne regnklær spyles (når ikke vann er avstengt pga frostfare) og henges på uteknaggene. 

Våte/skitne klær henges i pose/bag samme sted. Foreldrene tar klærne med hjem for 

vasking/tørking.  

Skifteklær 

Alle barna må ha skifteklær i barnehagen. 

 I garderobeskap innergarderobe: 

- truse/boxer/body                                                                                                                                        

- longs + sokker/strømpebukse                                                                                                                      

- undertrøye bomull/ull                                                                                                                             

- genser                                                                                                                                                         

- bukse                                                                                                                                                            

- fleece-/ullgenser                                                                                                                                          

- ullsokker                                             

Orden i garderoben 

Foreldrene har medansvar for orden i inner- og yttergarderobe.  

Foreldrene sjekker og etterfyller barnas garderobeplass/-skap jevnlig, og tømmer barnas 

garderobeplass i yttergarderoben hver fredag for renhold. NB: Skapet i innergarderoben 

trenger ikke tømmes!                                                                                                                

Ytterklær, mellomtøy, hals, lue, votter, skotøy mv plasseres i yttergarderobe. Skifteklær etter 

behov legges i barnets skap i innergarderoben.  

Uteklær, skifteklær, skotøy og smokker må være merka med navn. Umerka klær som ingen 

kjennes med, legger personalet i egen kasse i garderoben. Vennligst sjekk kassen iblant!  

Personalet tømmer kassen før jul og før sommer, og leverer klærne til gjenbruksstasjon. 

 

 



PRAKTISKE RUTINER 

Solkrem, stellesalve, bleier, vognseler 

På soldager smører foreldrene barna med solkrem før de kommer i barnehagen. Utover det 

smøres barna ved behov med barnehagens parfymefri solkrem faktor 30.  

Foreldrene trenger ikke ta med bleier/stellesalve/sinksalve, barnehagen dekker dette. Hvis 

barn har eksem, eller andre individuelle behov, må foreldre ta med egen salve til barnet. 

Barnehagen har egne vognseler for barn som sover i vogn i barnehagen. 

Syke barn og barnehage 

Barnet må være feberfritt og friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter ute og inne i 

barnehagen. Hvis barnet blir sykt mens det er i barnehagen blir alltid foreldrene kontaktet. 

Se barnehagens hjemmeside for nærmere anbefalinger vedrørende syke barn og barnehage. 

Søvn og bleieskift - småbarnsavdelinga 

Barna kommer til å sove duppen sin ute i «sovebua» med dyne eller pose hele året, så sant 

det er forsvarlig i forhold til temperaturen. Ulltøy, ullsokker og ei lett ull-lue er godt å sove i 

når det er kjøligere i været.  

Når barna sover, er det sovevakt tilstede som ser til barna jevnlig. Vi ønsker at foreldrene har 

med vogn for soving som kan stå her.  

Bleieskiftliste henger på stellerom, og soveliste ved soveplass. Foreldre med bleie-/ sovebarn 

er velkommen til å sjekke tider mv.  

Fødselsdagsfeiring 

Vi feirer barnas fødselsdag med å sette barnet i fokus. Når barnet kommer til barnehagen, 

vaier flagget utenfor avdelinga. I fødselsdagssamlinga blir det fødselsdagssang, krone og 

aktiviteter barnet selv er med og bestemmer. Barnet kan gjerne ta med leker/ bøker/ bilder/ 

annet til barnehagen denne dagen.  

På småbarn feirer vi med yoghurt eller smoothie, mens storbarn får velge mellom frukt og is. 

Sommerfødselsdager slås sammen og feires så nær opp til korrekt dato som mulig.  

                                                                                                  

                                                    

 

 



Leker hjemmefra 

Bortsett fra ved fødselsdagsfeiring har ikke barna med leker hjemmefra til barnehagen, 

selvsagt med unntak av f.eks. barn som måtte ha behov for bamsen/sutten e.l. for trygghet. 

Rutiner ved bringing og henting av barn 

Ved bringing og henting skal det være kontakt mellom foreldre og personale, slik at begge 

parter er klar over hvem som har det formelle sikkerhetsansvaret for barnet. Barnehagen 

loggfører ankomst/henting. Om barnet ikke kommer i barnehagen, gir foreldrene beskjed. 

Av sikkerhetsmessige hensyn skal porten alltid lukkes, uavhengig av om barn oppholder seg 

ute eller inne. 

 

DIVERSE  

Ved parkering utenfor barnehagen må motoren slås av. Framkomstmidler som sykler, 

sparkesykler, barnevogner, akebrett og annet som brukes mellom hjem og barnehage kan 

parkeres under tak ved sykkelstativ utenfor barnehagen.  

Om vinteren kan gjerne barna ha med ski til barnehagen. Skiene tas med hjem hver dag. 

 

TELEFONLISTE   

Solvang barnehage:  47713968 

Styrer Inger Flåt:  90186501          Mailadresse: inger.flat@namsos.kommune.no                                                                                    

Styrerass. Ingunn Kongsmo: 99274941 

Sol 1:  48045142                                                                                                                              

Sol 2:  91917891                                                                                                             

Sol 3:  47660106                                                                                                                 

Sol 4:  95858186                                                                                                                   

Sol 5:  47643939 

                                                                                                                          

 

 

 

 

      



 PERSONALET SOLVANG BARNEHAGE 

                             
Inger Flåt                   Ingunn Kongsmo          Ine Pettersen               Ellen Hepsø             Renate Aglen           Margrete Trebostad                                         

Styrer                         Assisterende                Baseleder                      Baseleder               Pedagogisk leder       Baseleder  

                    styrer        Sol 1                             Sol 5                                                                Sol 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                            
Esme Karadag          Jannicke Sverkmo       Silje M. D. Lian             Mette Hoddø           Gerd Aune                   Tove Kolberg          

Baseleder                  Pedagogisk leder        Pedagogisk leder         Baseleder                  Barne-og ungdoms-  Barne-og ungdoms-  

Sol 3                                                                                 Sol 4                           arbeider                       arbeider                       

                                  
Anne Mette Sagmo     Liv A. Kristiansen       Ida Amdal                    Heidi Gifstad            Marit Henningsen      Mette  Lillebø                                                                        

Barne-og ungdoms-   Barne- og ungdoms-  Barne- og ungdoms-      Assistent                   Assistent                        Assistent                        

arbeider                        arbeider                       arbeider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Hilde Viken                   Trine Elden                  Javid Haydari             Monica Hestø           Fredrik Estensen    Monica Hanssen                                                                                                                                                                                   

Assistent                       Assistent                          Assistent                     Assistent                Vernepleier           Barnevernspedagog                                                                          

                                                                                                                               
Tine Hanslien             Else Hanslien              Kjellfrid A. Eid              Eline Skjerve           Heidi H. Sævik            Lissmor Aglen                                                                                    

Vikar                              Vikar                            Vikar                             Vikar                         Vikar                        Barne- og ungdoms                                         

a                                                                                                                                                                                      arbeider 

                                                                                                                                                                                             
e                                 Elisabeth Dahl, vikar                            Christine Stav, lærling                        Tine Gladsø, praksisplass                                                                                                                                                                                                                                            



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


