
 

 

 

 

 

 
Til foreldre og barn som har fått barnehageplass i Bymyra barnehage. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei……………. 
 
Velkommen til oppstart i Bymyra barnehage! 
 
Din første dag vil være ………………………………………………………..…….., og vi ønsker 
deg  
og dine foreldre / foresatte velkommen kl ……………..….. 
 
 
Når dere kommer til barnehagen vil barnet få en kontaktperson som skal ta i mot og følge 
barnet, særlig den første tiden i barnehagen.  
Vedkommende blir å regne som primærkontakt. 
 
Du skal gå på basen ………………………………………………………., der barna er i alderen 
…………… 
 
Vi følger i utgangspunktet en standard plan for innkjøring: 
 
Første dagen er dere sammen med primærkontakten et par timer for å hilse på og bli kjent.  
 
Andre dagen blir en litt lengre dag enn den første. Dere foreldre kan gjerne trekke dere litt 
tilbake. Samtidig er det viktig at dere sier ifra til barnet hvor dere går, så det kan føle seg 
trygg. Dette er alltid viktig å huske på.  
 
Tredje dagen kommer dere så tidlig som dere vanligvis vil komme. Dere foreldre kan forlate 
barnehagen en liten stund. Denne dagen har barnet med matpakke og kommer til frokost. 
Det vil bli gjennomført en startsamtale, nærmere tidspunkt avtales med foreldre/ foresatte. 
Hensikten er å utveksle informasjon. Og avtale videre samarbeid om tilvenning. 
 
 
 
Oppstart 
Vi er klar over at mange har helt klare ønsker og behov for en gitt dato for oppstart. Vårt 
oppdrag har vært å tilby dere en plass i løpet av august dette året i henhold til garantien om 
barnehageplass. Vi er nødt å til ha et opplegg for oppstart for nye barn som er forsvarlig, og 
gir alle ungene en god start på barnehagelivet.  
Om oppstartstidspunktet er et annet en det som var deres ønske, er det på grunn av at vi 
dessverre ikke har mulighet til å innfri alle ønskene og behovene.  
Vi ber om forståelse for at vi må ha denne ordningen for å kunne ta ordentlig i mot ca. 30 
barn i løpet av august. 
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Tilvenning. 
Vi vet at barna trenger tid å tilvenne seg barnehagelivet. Det er en stor overgang å være 
uten foreldre / foresatte en stor del av dagen. For noen barn oppleves det som mer eller 
mindre uproblematisk, mens andre synes det er vanskelig å begynne i barnehagen. Vi skal 
gjøre det vi kan for at ditt barn får en god start hos oss. Dette må dere hjelpe oss med. Også 
for de yngste barna er det viktig at dere viser at dere stoler på oss og er klare og tydelige på 
å gi beskjed når dere går.  
 
Vi oppfordrer foreldrene til å være aktive sammen med barnet for å bli kjent med basen og 
fløya. De første dagene er det viktig at foreldre / foresatte er med, og at dagene ikke blir for 
lange. Ta gjerne med ting som barna forbinder med noe trygt, for eksempel en bamse e.l. 
Gjør gjerne avtaler med primærkontakten om telefonkontakt slik at dere, om dere har behov 
for det, får vite hvordan det går.  

 
Samarbeid med hjemmet. 
Spørsmål og innspill dere har til det daglige samarbeidet om barnets opphold i barnehagen, 
tar dere opp på den basen barnet skal gå. (Soving, matvaner, hva barnet liker å gjøre osv.)  
For å kunne ha et godt samarbeid med dere er vi avhengige av en god dialog om barnet og 
barnets opphold i barnehagen. Gjensidig informasjon og forståelse er også viktig for å 
kunne gi et best mulig tilbud. Anbefaler dere å lese tavlen utenfor basen, der kommer det 
nyttig informasjon. 
Daglig kontakt skjer i bringe- og hentesituasjoner. Noen ganger vil informasjonen vi skal 
utveksle, ikke egne seg i påhør av andre barn eller foreldre, og da er det viktig at vi tar dette 
utenom garderoben, eller avtaler et kort møte 
Det vil i tillegg være en foreldresamtale i løpet av barnehageåret.  
Ta gjerne kontakt på telefon. Bruke gjerne sms når dere skal gi oss beskjeder: 

 

Basene: Alder Telefon 

Midnattsol, østfløy 3 - 6 år 993 65 995   

Karlsvogna, østfløy 3 - 6 år 993 66 534   

Nordlys, østfløy 0 - 3 år 993 61 026   

Fullmåne, vestfløy 3 - 6 år 993 65 079  /  777 91 285 

Melkeveien, vestfløy 0 - 3 år 993 68 805   

Polarstjerna, vestfløy 0 - 6 år 993 64 088  /  777 91 287 

Utegruppa  958 63 414 

Fagleder Bymyra barnehage  954 62 039  /  777 90 820 

 
Foreldremøte / samarbeidsutvalg / foreldreråd. 
På foreldrerådsmøtet (alle foreldrene), som holdes som en del av foreldremøtet i oktober, 
velges det to representanter fra foreldrene og vara for disse som skal representerer 
foreldregruppa i samarbeidsutvalget.  
Det er også foreldremøte for alle de «nye» foreldre / foresatte.  
 

 
Åpningstider 
Åpningstiden er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Dørene i barnehagen låses automatisk opp / igjen 
til disse tidspunkter. For at vi skal kunne planlegge dagen vår og utnytte personaleressursen 
på en god måte, trenger vi beskjed så tidlig som mulig, og før klokken 08.00 om barnet 
ikke kommer i barnehagen.  
Det er også viktig at dere kommer i god tid ved hentetid, slik at dere rekker å pakke barnas 
saker og være ute av barnehagen innen 16.30. Vi ønsker at alle barn som blir hentet i 
utetiden «rydder» to leker sammen med dere. Dere tar de med til lekboden. Takk for hjelp 
med rydding. 

 
PS!  Porten skal til en hver tid være lukket. Pass på at ingen andre enn ditt barn 
slipper ut av porten når dere går ut og inn. 
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Parkering. 
Bymyra barnehage har et stort parkeringsareal beregnet til av og påstigning i forbindelse 
med bringing og henting. Det skal være plass til alle. Det kan bli trangt når mange kommer 
samtidig med biler om morgenen og ettermiddagen. Spesielt om vinteren. Vi ber om at dere 
er tålmodige og tar hensyn til at det i disse periodene også er barn på parkeringsområdet.  

 
PS! Man kan ikke ha det travelt på en parkeringsplass der det kan dukke opp  
svært små mennesker. Dere må alltid rygge inn og stoppe motoren. 

 
Det er ikke anledning å bruke området til parkering på dagtid. Området er skiltet og det 
kreves parkeringskort for ansatte som bruker plassen. 

 
Garderobeplassene  
Foreldrene har ansvar for å ha oversikt over at barnet har med riktig tøy. Det er viktig at 
barnet til enhver tid også har ekstratøy / skiftetøy i barnehagen.  
Foreldrene har ansvar for å rydde og holde orden på garderobeplassen til ungene. Yttertøy i 
grovgarderobe – innetøy i fingarderobe.  
 
Skiftetøy  
Barna har hver sin hylle/ kurv til skift. Alle barn må ha ekstra tøy. 

Her er en liste over det vi mener er det viktigste: 

 1-2 par sokker 

 Strømpebukse / stillongs 

 1-2 truser 

 1 par bukser 

 Body eller t-skjorte 

 1 innegenser 

 1 tykke sokker/lester 

 2 par votter om vinteren - regnvotter 

 1 ekstra lue 

 Støvler – joggesko – cherrox – vintersko (etter behov) 
 

I tillegg for de som trenger det: 

 Bleier – salve 

 For de som sover ute: Vogn, teppe /  voksipose eller annen sovepose, myggnetting 
og regntrekk. Seler i vognen er til å foretrekke.  

 Soveutstyr som smokk, kosedyr, pute og lignende - hvis barnet bruker dett 

 Solkrem, solhatt – caps, solbriller og kanskje kuldekrem om vinteren, kremen skal 
smøres på hjemme, gjerne kvelden før.   
 

Merking av tøy 
Vi har mange barn, så alt av tøy, sko, støvler, smokk, matboks etc. må merkes med barnets 
navn. Bestilling av merkebånd og lapper kan for eksempel gjøres på markmaster.com.  

 
Sykdom 
Når barnet blir sykt i løpet av dagen, skal personalet kontakte foreldrene, og beskrive barnets 
allmenntilstand. Avtale tiltak. Vi vil hele tiden ha barnets beste i fokus. 
Derfor er det viktig at vi får oppgitt hvor dere er å treffe på dagtid. Sjekk at basene til en hver 
tid har de rette telefonnumrene. 
  
Barnet kan ikke være i barnehagen hvis det er sykt. Er barnet sykt og ikke kommer i 
barnehagen, gi da beskjed om hva barnet feiler, slik at vi ved smittsomme sykdommer, eks. 
omgangssyke, kan sette inn smitteverntiltak.  
 
 
Håper dette var nyttig informasjon. Velkommen til vår barnehage! 


