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1- Generelt om Hamna Friluftsbarnehage 

Barnehagen ble startet 1. september 1988 etter initiativ fra foreldre i boligfeltet. Foreldrene 
ferdigstilte overetasjen for å få barnehagen ferdig. Barnehagen leier lokalene av 
Bjørnebekken grendehus.  

Barnehagen er organisert i 3 avdelinger. Revehiet med 12 plasser for barn 0-2 år, Bjørnehiet 
har 18 plasser for barn i alderen 2-4 år og Ulvehiet har 24 plasser for barn u alderen 4-6 år. 
Vi har også en lavvogruppe med 3-6 barn fra Bjørnehiet og 6 barn fra Ulvehiet. De er 2 
dager i uka i lavvoen. Lavvoen ligger i fjæra, ved naustet til Hamna skole. 

Barnehagen er eid av foreldrene som til enhver tid har plass i barnehagen.  
Barnehagen har et eierstyre som består av 3 foreldre, styrer og en personalrepresentant.  
Regnskap budsjett og vedtekter godkjennes av årsmøtet, som består av alle foreldrene i 
barnehagen. 

Som forelder kan du/ bli valgt inn i samarbeidsutvalget (SU). SU består av 3 foreldre og 3 
personalrepresentanter. Dette organet skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og 
barnas hjem. SU er bl.a med på å godkjenne årsplanen og fungerer som valgkomite for 
eierstyret. 

2- Oppstart i barnehagen 

Barnet starter med 3 dagers tilvenningsperiode. I enkelte tilfeller kan det være behov for 
lengre periode. Tilvenningen kan enkelte ganger føles vanskelig for deg som forelder. 
Personalet har erfaring med dette og vil gjøre sitt beste for deg og barnet. 

Dag 1: Barnet kommer i barnehagen til avtalt tidspunkt. Vi har ofte en liten   gruppe 
barn inne sammen med kontaktperson til barnet deres. Dette   gjør vi for barnet skal 
få anledning til å bli kjent med avdelingen og noen  få barn til å begynne med. Den 
første dagen anbefaler vi bare et par   timer i barnehagen, da det er mange nye 
inntrykk på første    tilvenningsdag. 
 Det er viktig at barnet hele tiden ser foreldrene denne dagen, slik at det  kjenner 
at det er trygt å være i barnehagen. 

Dag 2: Andre dagen blir litt lengre enn den første. Foreldrene er tilgjengelig for  barnet 
gjennom dagen, men kan godt trekke seg litt tilbake. Sett dere   gjerne på 
personalrommet for en kaffe. Husk å si ifra til barnet hvor dere  går, eller om dere drar 
fra barnehagen. Hvordan dere gjør det avtales   mellom foreldrene og 
kontaktpersonen. Dersom barnet sover på dagtid,  kan det være anledning for å prøve 
det ut. Foreldrene kan da være med  å legge barnet der det skal sove i barnehagen. 
Personalet kan så være  den som henter barnet når det våkner. Dette avtaler vi 
underveis.  

Dag 3: Mange bruker 3 dager på tilvenningen. Noen for å gi barnet kortere   dager i 
barnehagen, eller fordi de selv ønsker å være i barnehagen alle 3  dagene. Det er dere 
selv som kjenner barnet best og dermed er best på  å vurdere lengden av tilvenningen. 
Dere er velkommen til å bruke alle   tre dagene i barnehagen om dere ønsker 
det, eller flere om nødvendig.  Det vanligste er at man går endel fra barnet, spesielt den 
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tredje dagen.  Dersom man forlater barnehagen gjør man avtaler med personalet om 
å  ringe ved behov.  

Ofte ser det ut til at barnet er blitt trygg i barnehagen når de tre dagene med tilvenning er 
over. Det er likevel ikke uvanlig at barnet får perioder med gråt og vansker med å slippe 
foreldrene om morgenen etter ei tid i barnehagen. Da er det viktig at likevel drar når dere 
sier “hadet”. Hvis det skjer er det bedre for barnet at dere ringer seinere for å høre hvordan 
det går, oftest er barnet fornøyd og i lek etter kort tid. Personalet kan også ringe dere for å 
fortelle hvordan det går.  

3. Bringing og henting 

Barnehagen åpner kl 0715, og stenger 1630. Fra 0715-0730 leveres alle barn oppe i 
barnehagen. Fra kl 0730 leveres barna på Ulvehiet nede på Ulvehiet. 

Dersom dere kommer seinere enn 0900, har fri eller barnet er syk, må dere beskjed til 
avdelingen innen kl 0900. Det hender vi drar på spontane turer ut av barnehagen, og da 
drar vi ofte i 0930-1000 tiden. Dersom dere kommer til barnehagen og avdelingen har dratt 
på tur, kan barnet leveres på en av de andre avdelingene. På ukeplanen skrives turer opp, 
så det er fint å følge med der, slik at barnet får deltatt på turer og aktiviteter. 

Foreldrene er ansvarlig for at barnet blir hentet innen kl 1630. Kl 1630 skal personalet kunne 
låse barnehagen. Blir barnet hentet for seint må du/ dere signere på eget skjema. Tredje 
gang barnet hentes for seint i løpet av et barnehageår, får du/ dere et gebyr på kr 200. Etter 
det er det gebyr hver gang barnet hentes for seint. Dette for å dekke noe av utgiftene med 
overtid. (jfr (Vedtektene § 16). 

Dersom barnet blir hentet av andre enn foreldre/ foresatte skal barnehagen ha beskjed om 
dette. Dersom søsken skal hente skal eget skjema signeres for dette. Det er mulig å føre 
opp på barnets kartotekkort de som kan hente uten ekstra beskjed.  

4. Klær 

Barnet skal være kledd til å kunne delta i lek ute og inne. Været er skiftende, så barna bør 
alltid ha med seg klær for ulike forhold. Regntøy bør være i barnehagen hele året. Ha også 
skotøy til årstid og værforhold.  
Alle barna har en egen kurv til skiftetøy. Her ønsker vi at det er minst 2 hele skift. De barna 
som sover ute, bør ha egne klær til sovingen, da de fort kan bli våte når de er ute. HUSK Å 
MERKE ALLE KLÆR, SKO OG UTSTYR!  
Hver avdeling har egne tørkeskap. Se gjerne i de ved henting dersom noen klær mangler.  

5. Fagdager 

Barnehagen har 5 fagdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen er da stengt. I årsplanen 
finnes møteoversikt som viser hvilke dager det gjelder. Fagdagene bruker personalet til 
kurs og felles planlegging av videre arbeid fremover. 
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6. Foreldrebetaling, mat og frukt 

Barnehagesatsene fastsettes av regjeringen. Fortiden er den kr 2655,-. I tillegg kommer 
kostpenger på kroner 250,-. (totalt 2905,-) Juli er betalingsfri måned. 
Barna har med egen matpakke til frokost. Vi har egen kjøkkenassistent, som tilbereder lunsj 
alle dager. Vi har varmmat 2 ganger i uka, derav fisk en av dagene. Vi serverer frukt- og 
grønnsaksmåltid 2 ganger pr dag, og drikke til alle måltider. 

7. Bursdagsfeiring 

Bursdag markeres ved at vi lager bursdagskrone til barnet, og at dere har med noe til 
feiringen, f. eks frukt, kaker, is eller gele. Det er ikke tillatt å levere ut bursdagsinnbydelser i 
barnehagen, så fremst man ikke inviterer hele avdelingen. 

8. Samarbeid barnehage- hjem 

Foreldrerådet er foreldrenes interesseorgan og består av alle foreldre og foresatte. 
Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger 
representanter til samarbeidsutvalget (SU). SU består av 3 foreldre (en fra hver avdeling) og 
3 personal-representanter.  

Vi har 2 foreldremøter per barnehageår. Vi har også 2 foreldresamtaler i løpet av 
barnehageåret. Dersom det et behov for flere samtaler, kan personal og foreldre be om det.  

Bringe- og hente situasjoner er hvor den daglige informasjonens utveksles. Vær likevel obs 
på at man ikke snakker “over hodet” på barnet om ting som kan være vanskelig for dem. Be 
gjerne om å få snakke uforstyrret med oss dersom det er noe dere vil informere om.  
For å kunne i vareta barnet på best mulig måte, oppfordrer vi dere til å fortelle oss dersom 
det skjer endringer i familieforholdene i hjemmet, f.eks. dødsfall, sykdom og skilsmisse. 

Ved sykdom skal barnet være hjemme til det er friskt nok til å delta i lek både ute og inne. 
Dere må informere om smittsomme sykdommer så raskt som mulig. Ved omgangssyke skal 
barnet være hjemme i 48 timer etter siste oppkast/ diare. Dersom barnet trenger medisin i 
barnehagen, fylles det ut et medisineringsskjema som oppbevares i barnehagen. Medisin 
må ikke oppbevares i barnets sekk, men gis til personalet.  
Noen ganger kan barn bli syk i løpet av dagen, da ringer vi til foreldrene for å avtale 
henting.  

Barnehagen har kollektiv ulykkesforsikring som gjelder for tiden barnet oppholder seg i 
barnehagen. Forsikringen gjelder også på turer utenfor barnehagen som barnehagen tar 
barna med på. 

9. Fotografering og filming 

Barnehagen kan ta bilder av barn for bruk i barnehagens pedagogiske dokumentasjoner. 
Personalet bruker alltid barnehagens kamera og kan ikke ta bilder med egen mobiltelefon, 
fotoapparat eller privat kamera av noe art.  
Vi vurderer alltid om bilder kan være krenkende, eks pinlige bilder og gråt og snørr. 
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Ved oppstart leveres ett samtykke skjema ut til foreldrene hvor man kan gi/ ikke gi 
samtykke til ulike typer av publisering. 
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