
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGEN VÅR:  

 

Byggeklossen barnehage 

Årsplan del 3 – praktisk 

informasjon 

Kontaktinformasjon: Telefon  Mobil  

Enhetsleder Margareth Hansen 770 26680 414 49210 

Avdelingsleder Marianne C Karlsen 770 26690 974 79525 

BLÅ SONE Bøtta 770 26681 974 81919 

 Spaden 770 26682 974 80840 

 Sandkassen 770 26683 974 79591 

RØD SONE Puslespillet 770 26684 975 55401 

 Togbanen 770 26685 975 55402 

 Gyngehesten 770 26686 975 55403 

GRØNN SONE Rokkeringen 770 26687 975 55406 

 Hompedessa 770 26688  975 55405 

ORANSJE SONE Kikkerten 770 26694 909 80664 

 Kompasset 770 26694 909 39784 

 



I barnehagen vår er det fire ulike soner med til sammen 10 barnegrupper, hvor barna er fordelt etter 
alder. Ideell størrelse på gruppene er 12 barn pr gruppe, men ulike årsaker kan føre til at antallet 
varierer noe fra år til år. Barnegruppene har sine faste ansatte og målet vårt er at pedagogisk leder og 
én av de øvrige ansatte følger barna fra de starter i barnehagen og til de slutter.   

Bøtta og Spaden: 2 grupper ettåringer                                                                                                
Sandkassen og Gyngehesten: 2 grupper toåringer                                                                                      
Togbanen og Puslespillet: 2 grupper treåringer                                                                                   
Hompedessa og Rokkeringen: 2 grupper fireåringer                                                                          
Kikkerten og Kompasset: 2 grupper femåringer 

 

Bemanningsnorm/pedagognorm 

Lov om barnehager stiller krav om minimum én ansatt pr tre barn under tre år og én ansatt pr seks 
barn over tre år. Pedagognormen innebærer minst én pedagog pr 7 barn under tre år og minst én 
pedagog pr 14 barn over tre år. I barnehagen vår har vi 12,2 pedagogstillinger. Hele barnehagen regnes 
under ett når antall pedagoger telles.  

I Byggeklossen barnehage har vi forskjellige gruppestørrelser, men antall barn pr ansatt i hver gruppe 
oppfyller bemanningsnormen: 

- Grupper med barn under 3 år: 12 barn, 4 ansatte 
- Grupper med barn over 3 år: 1 ansatt pr 6 barn 

             Eks. Hompedessa: 12 barn, 2 ansatte. Rokkeringen: 18 barn, 3 ansatte  

 

Samarbeid hjem – barnehage 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.  

Hjemmet og barnehagen skal samarbeide om barnets beste, og vi har et felles ansvar for barnets trivsel 
og utvikling. Det er barnehagen som skal legge til rette for et godt samarbeid og dere skal være trygge 
på at vi vil det beste for deres barn.  

Vi gjør en rekke tiltak for å sikre et godt samarbeid: 

• Foreldresamtale – er en samtale mellom pedagogisk leder og foreldre som gir mulighet for å 

skape dialog, åpenhet og felles forståelse. Vi tar utgangspunkt i barnets trivsel, utvikling og 

vennskap med andre barn på denne samtalen. Det er satt opp 2 foreldresamtaler løpet av året, 

men det er bare å gi beskjed dersom det skulle oppstå behov for samtale utover dette.  

• Foreldrekaffe/andre sammenkomster - foreldre inviteres til foreldrekaffe og andre 

sammenkomster i løpet av året. Dette vil dere få nærmere informasjon om på deres base. Vi 

arrangerer foreldrekaffe for å skape en møteplass for dere foreldre, for å gi innblikk i 

barnehagens hverdag og for dialog og bli kjent på en annen måte. Barna har ofte store 

forventinger til at dere skal komme, og vi mener det er viktig at dere setter av litt tid i 

barnehagen. Dere foreldre kan på eget initiativ arrangere sammenkomster for eksempel 

juletrefest, grillfest o.l.  

• Foreldremøter - vi avholder 1-2 foreldremøter i året. Møtene brukes til informasjon og 

diskusjon om barnehagens innhold. Det er åpent for å melde temaer til oss, dersom dere har 

temaer dere vil skal bli tatt opp.  Det forventes at foreldrene deltar på foreldremøter.  



• Samarbeidsutvalget (SU) - hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg som består av foreldre, 

ansatte og en representant fra eier (valgt politiker i Harstad kommune). Samarbeidsutvalget 

skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende og skal uttale seg i saker av 

betydning for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.  

For oss er den daglige kontakten den aller viktigste arenaen for å skape et godt samarbeid. 

Vi ønsker derfor at dere foreldre: 

• forteller oss om forhold som kan virke inn på barnets trivsel og humør i barnehagen. F or 
eksempel om søvn, spising, sykdom, spesielle hendelser og opplevelser  

• spør oss hvis dere ikke vet nok om hvordan barnet har det i barnehagen  

• sier ifra til oss dersom det er noe dere er misfornøyde med eller uenige med oss i. 

• deler deres mening med oss. 

Dere kan forvente at de ansatte: 

• vil det beste for deres barn  

• følger med på og deltar i det barnet deres gjør i løpet av dagen 

• gir dere god informasjon om barnets dag i barnehagen  
• forteller dere hvordan barnehagen opplever barnets trivsel og utvikling  

 

Måltider:  

Vi forholder oss til Rammeplan for barnehagen og Helsedirektoratets 
nasjonale faglige retningslinje «Mat og måltider i barnehagen» når vi 
planlegger måltidene i vår barnehage. Rammeplan for barnehagen 
forteller oss at barna skal oppleve matglede og matkultur i barnehagen. 
I tillegg skal barna gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter 
motiveres for å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for 
hvordan sunn mat kan bidra til god helse.  

Dette betyr i praksis at vi serverer 3 måltider hos oss.  

Frokost: her nytes medbrakt matpakke, og barnehagen serverer melk til. Barnegruppa spiser frokost 
sammen, informasjon om når frokosten avvikles får du på din base.  

Lunsj: barnehagen serverer lunsj. Denne består av ferskt grovt brød, pålegg, grønnsaker og melk. En 
gang i uken serverer vi varmlunsj, som barna selvsagt er med på å tilberede.  

Fruktmåltid: barnehagen serverer frukt som et mellommåltid. Her får barna også tilbud om 
knekkebrød eller brødskive. Vann serveres til.  

Et godt måltid er mer enn å bare spise, det er å tilberede maten, dekke på, mestre selv, hjelpe andre 
ved å sende mat rundt, samtale rundt bordet, smake nye smaker, bli mett, og rydde opp etterpå. Vi 
ønsker å legge til rette for at barna deltar i alle aspektene ved et godt måltid, og sitter igjen med en 
god opplevelse av måltidet. Måltidene i barnehagen er som dere forstår en viktig del av vårt 
pedagogiske arbeid. 

 

 



Åpningstider/ferie 

• Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.15 – 16.30. Innenfor dette tidsrommet kan barna ha 
maksimalt 9 timers oppholdstid, og dere må forlate barnehagen innen 16.30. 

• Barnehagen er stengt lørdager og søndager og bevegelige helligdager. Julaften og nyttårsaften 
er barnehagen også stengt. 

• Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00 

• Barnehagene i Harstad har fem planleggingsdager i løpet av året, da er barnehagen stengt.  
 
Retningslinjer for barns ferieavvikling i de kommunale barnehagene sier: 

” Barnet skal ha 4 uker ferie.  Hovedferien skal tas i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. 3 uker 
må avvikles sammenhengende.  Dersom foresattes ferie faller utenom denne tidsrammen, kan det 
søkes til barnehagen om fravik fra denne regelen. All ferie, også enkeltdager, skal varsles til 
barnehagen (senest 1 uke i forveien).   Barnehagen fører oversikt over barnets ferieavvikling. Juli er 
betalingsfri måned”   

 

Fravær/sykt barn  

• Gi beskjed til barnehagen dersom barnet har fri eller er syk. Send SMS eller ring. Da kan vi 

planlegge dagen vår. Hvis dere kommer etter  kl 9.30 setter vi også pris på å få beskjed.  

• Det kreves at barnet er i god form for å være i barnehagen. Vurder allmenntilstand, humør, og 

dagsform før du sender barnet i barnehagen. Husk at det er mer krevende for barnet å være i 

barnehagen enn hjemme.  

• Gi beskjed dersom barnet ditt har noen av de vanlige smittsomme barnesykdommene. Vi 

trenger umiddelbar beskjed dersom barnet ditt har fått den femte barnesykdommen eller 

vannkopper, da gravide ikke skal utsettes for smitte.  

• Ved oppkast og diare må barnet holdes hjemme 48 timer etter siste symptom.  

• Ved bakterielle infeksjoner skal barnet holdes hjemme i minimum 1-2 dager etter påbegynt 

behandling med antibiotika.  

 

Bursdagsfeiring 

Vi feirer bursdag med fokus på barnet! Flagget henges opp ute før barnet 
kommer til barnehagen. Vi har et bursdagsskap hvor barnet får velge seg 
et hodeplagg. I samlingsstunden er barnet hovedperson og vi synger 
bursdagssang. I tillegg har hver base sine egne tradisjoner når det gjelder 
feiring av barnets bursdager.  

Barnehagen ber dere ha et bevisst forhold til hvem som inviteres til 
bursdag. Invitasjoner som deles ut i barnehagen må inkludere hele 
barnegruppa, eventuelt bare jentene/guttene. Vi håper også dere 
prioriterer å dra i bursdag til hverandre.  

 

Foreldre kan låne barnehagen til bursdagsfeiring. Dere vil da få tilgang til lokalene hvor deres barn har 
plass. Ta kontakt med avdelingsleder eller enhetsleder for å gjøre nærmere avtale. Det koster 150 
kroner å låne barnehagen.  



Avtale om medisinering 

Noen barn trenger medisiner i barnehagen, enten hver dag eller en kortere periode. For å sikre at 
medisinering i barnehagen skjer i trygge rammer, er det laget en egen prosedyre i Harstad kommune. 
Du vil få nærmere orientering om hva prosedyren beskriver hvis det blir aktuelt for ditt barn.  

Forsikringer 

Barnehagebarna er forsikret med tanke på varige skader og invaliditet. Dersom skade som krever 
oppfølging av helsepersonell skjer, skrives skademelding og avviksmelding. Harstad kommune har 
egen prosedyre for hvordan skader som krever oppfølging av helsepersonell skal håndteres.  

Parkering i barnehagen 

Parkeringsplassen vår er stor og uoversiktlig for barna i travle perioder på dagen.  Vi oppfordrer til å 
rygge inn i parkeringsluker. Vær spesielt oppmerksomme når dere kjører til og fra barnehagen. 
Ha alltid barna sammen med dere på parkeringsplassen. Vis stor aktsomhet når dere kjører ut i 
Gangsåsveien, dere krysser gang- og sykkelveien. Husk vikeplikt! 
 

Samarbeidsinstanser 

PPT/ FØRSKOLETEAMET Spesialpedagoger gir veiledning i forhold til enkeltbarn/ barnegruppa. De kan 
også arbeide direkte i forhold til enkeltbarn. 

 
BARNE-OG 
UNGDOMSTJENESTEN 
(barnevernet) 

 
Gir anbefaling og tilråding ved opptak av barn og følger eventuelt opp barn 
som er underlagt tjenestens ansvarsområde.  Kan også bidra med hjelp i 
forhold til for eksempel støttekontakt og avlastning. 
 

HELSESTASJONEN Kan gi anbefaling ved opptak av barn og har ellers kontakt med barnehagen 
etter behov. 
 

FYSIOTERAPEUT Gir råd og veiledning når det gjelder barns motoriske  
utvikling og behov for ekstra tilrettelegging/trening. 

 


