
Velkommen til Molkeholen!

Foreldre informasjon  
- Nye foresatte



Stavangerbarnehagen





Foreldremøte nye 
Undertittel







Hva er viktig som ny foresatt

• Nytt tilvenningstiden

• Spør på avdeling om en lurer på noe

• Åpningstiden vår er fra 7.30 til 16.30

• Melding om frafall ønskers innen 9.30

• Vi serverer frokost, lunsj og frukt – oppstart liten avdeling 15 oktober

• Bursdagsfeiring – frukt – barnas favoritt velges



Hva er viktig som ny foresatt

• Tutt/kos

• Soving ute  i vogn, ha med egen vogn til dette (Vogn er ikke forsikret om den 
står igjen i bhg.) 

• Hente / bringe situasjon - kommunikasjon

• Informasjonstavla 

• Ring om du lurer på noe 



De første dagene er det viktig å ha 

med seg:

• Innesko /Sandaler  

• Klær etter været.

• Tutt og koseklut, samt bleier.

• Mat /drikke



Tilvenningsperioden

• Vi regner tilvenningsfase ca. 2 uker, kanskje mer.

• Tilvenning skjer i lag med dere, dere tilvenner barna i de nye omgivelsene, lek, 
måltid, stell, leggerutiner. 

• Korte dager under tilvenning anbefales 

• Oppfordrer dere til å følge vaktsystemet til tilknytnigspersonene, 

• Viktig å ta god avskjed når en går og sier «hade» og vinker, fordi om barnet gråter

• Ring heller å hør om du uroer deg om hun/han gråt da du gikk,  for å høre hvordan 
det går



Praktiske ting å ha i  barnehagen:

• Ekstra tøyskift

• Regntøy og støvler

• Varmt tøy til kaldt vær som kan henge i garderoben. 

• Flott om dere merker tøy og sko med navn da det gjør det lettere for oss å 
holde orden på hva som er hvem sitt. Om dere ønsker det har vi 
bestillingslister på navnelapper i barnehagen.



Viktige ting:
• Er barnehagen viktig for dere som foresatte blir også barnehagen viktig for barna. 

• At dere omtaler barnehagen positivt, ha lav terskel for å ta kontakt om en lurer på 
noe eller ikke er fornøyd. 

• At barna har riktige klær etter vær.

• At planer og oppslag blir lest.

• Ta barns sykdom på alvor. Husk at det da er best å være hjemme, 48 timers regel. 

• At vår åpningstid respekteres.

• Kjør rolig på parkeringsplass, rygg inn når du kommer og fint om barnet har refleks 
vest på ved høst vintertid.  



Gode avklaringer:

• Dere som foresatte er ansvarlig for barna når dere ankommer barnehagen 

• Husk å informer oss om hvem som henter om det er andre enn mor eller far.

• Blir barnet sykt i barnehagen, almenntilstand svekket, eller ved mistanke om 
smittsomme sykdommer blir dere kontaktet. 

• En barnehagedag krever mer energi enn hjemme som er klokt å ta hensyn til 
ved almentilstand

• Dere må fylle ut skjema hvis vi skal gi barnet medisin.



AVDELINGENE SIST OPPDATT 18.05.2022

SOLSIKKENE

Født- 20

Ellinor, Ella, Loke, Sam, Thor, Amund

Født 21

Isla, Linde, Noah, Alexander, Elle, 
Martin, Lilja

BLÅKOKKENE

Født -20

Younis, Yousuf, Kala Ema, Atira, Elias, 
Emmy, Theodor, Andreas

Født -21

Adrian, Nikolai, Sophia, Ylva, Sanna, 
Talina


