INFORMASJON OM BARNEHAGEN
BELIGGENHET/NÆRMILJØ
Trysil menighetsbarnehage ligger sentralt til i Innbygda sentrum. Vi vil bruke bla. Solbakken,
biblioteket og kirken til opplevelser, utforsking og lek.
Vi har et stort inne og ute areal, som byr på mye slags lek.
BARNEHAGENS ORGANISERING
Barnehagen har 12 plasser for barn i alderen 0 – 4 år. Mange barn har delte plasser, slik at
antall barn i barnehagen er større enn antall plasser.
ANSATTE I BARNEHAGEN
Styrer og pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder og fag arbeider
Assistent
Assistent
Renholder
Vaktmester
Musikk

Line Lunde Tannåneset
Silje Skogstad
Jenny Engfeldt
Carina Sortodden
Anong P. Tøraasen
Bikal Sahl
Stefan Bjørnstrup
Solveig Skjærstad

ÅPNINGSTID
Vi har åpent mandag – fredag fra kl. 7.15- 16.45.
Vi tilbyr 11 måneders plass.
Vi har sommerstengt de to midterste ukene på juli uke 28 og 29, stengt romjulsuken (24.1231.12) og påskeuka. Samt stengt 5 planleggingsdager i løpet av året.
FERIE
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, 01.08. – 31.07, hvorav 3 uker er
sammenhengende.
Barnehagen sende ut beskjed når barnas sommerferie skal registreres inne på kidplan-appen.
TILVENNINGSTID
Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid sammen med barnet/barna i tilvinningsperioden. Det er
stor forskjell på hvor lang tid det enkelte barn trenger for å føle seg trygg i barnehagen. Den
første tiden er barnehagedagene gjerne ikke så lange.
Av og til er det nødvendig for personalet å komme i kontakt med foreldrene i løpet av dagen.
Gi beskjed hvis dere er å treffe på et annet telefonnummer enn det som er oppgitt i
barnehagen.
Gi oss beskjed hvis:
* barnet kommer senere enn kl 9.30 i barnehagen. Dette for at vi skal ha mulighet til evt.
å gå på tur..
* barnet er sykt eller skal ta fri
* andre skal hente barnet
* dere lurer på om barnet har det bra, eller om det er andre ting dere vil snakke om.
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KJØP AV DAGER
Hvis det er ledig plass, er det mulig å kjøpe ekstra dag i barnehagen. For tiden koster dette
kr 200; og dekker mat og opphold.
SYKDOM
Barn som er syke skal ikke være i barnehagen. Barna må være feberfri og ha god
allmenntilstand når de skal i barnehagen. Se egen sykefolder som ligger ute på nettsiden vår.
Blir barnet borte over flere dager så vennligst gi oss beskjed.
LEKER
Barn kan ta med leker hjemmefra, men skriv gjerne navn på dem. Barnehagen er ikke
ansvarlig for barnas egne leker hvis de blir borte eller ødelagt når de er i barnehagen.
OBS: Når vi har restriksjoner på grunn av covid-19, kan ikke barnet ta med egne leker i
barnehagen.
KLÆR
Se vår egen utstyrsliste, som ligger ute på nettsiden.
Ta med skifte klær som kan ligge i kurven /sekken i barnehagen. Husk å skrive navn på
barnas klær.
Send med klær som passer til årstidene og værforhold. Ta også med innesko hvis det er
ønskelig.
* Ta med evt. en ekstra smokk, sårsalve og solkrem
* Ta med bleier og smekke (for de som bruker dette)
Se også egen utstyrsliste inne på barnehagens hjemmeside.
OPPLYSNINGSSKJEMA
Dette skjemaet får dere når dere kommer på besøk i barnehagen. På dette skjemaet vil vi dere
skal fylle ut informasjon dere synes det er nødvendig at vi i barnehagen bør vite, for eksempel
om barnet har noen allergier, fulgt vaksine-programmet osv.
DELT OMSORGSRETT FOR BARNET
Der foreldrene har delt omsorg for barnet, og vil ha skriftlig informasjon fra barnehagen, må
dere gi beskjed om dette.
SAMARBEID
Med bla helsestasjonen, PPT, barnevern og utdanningsinstitusjoner.

DAGSRYTME
kl 7.15
kl 8.00-8.30
kl 8.30- 11.00
kl 11.00
………
kl 14.00
………
kl 16.45

Barnehagen åpner
Frokost for de som ønsker det
Lek inne/ute, tur, aktivitet
Lunsj – brødmat eller varmmat
Soving og avslapping.
Vi spiser frukt
Lek/aktiviteter inne eller ute
Barnehagen stenger
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ANKOMST
En fra personalet kommer ut i garderoben og tar imot barnet og foreldrene. Barnet er i fokus.
Barn og foreldre skal ha mulighet til å ta en god avskjed. Det kan hende det er noe dere vil
fortelle som har hatt/har betydning for barnet, som dere vil vi skal vite.
Hører vi dere ikke er det fint om dere gir beskjed, slik at vi kan møte dere i gangen.
MÅLTIDER
Vi ønsker å skape en god og rolig atmosfære, der alle får tid til å spise seg mette. Barna øver
på å smøre maten sin, sende til hverandre og velge hva de vil ha på maten. Vi er en mer
barnehage, dvs vi serverer frukt og/eller grønt til hvert måltid. (Unntatt til frokost da barna har
med matpakke selv).
Vi spiser tre måltider i barnehagen. Dette for at det ikke skal gå mer enn tre timer mellom
hvert måltid.
De som ønsker frokost i barnehagen, tar med dette selv. Barnehagen har vann og melk.
Formiddagsmat lager vi i barnehagen. Som oftest har vi grovbrød/knekkebrød med forskjellig
pålegg. Vi lager varmmat minimum 2 ganger i uken. Barna betaler for tiden kr 12; pr. dag for
formiddagsmaten i barnehagen.
Vi spiser frukt på ettermiddagen. De som ønsker at barna skal spise noe i tillegg til frukt
(youghurt, brødskiver), tar med dette.
LEK
For førskolebarn er lek en dominerende virksomhet. Leken er lystbetont for barnet. Leken
kjennetegnes ved at det er en frivillig aktivitet for barnet, som den selv velger å gå inn i.
Leken er på ”liksom”, og en fin arena til å prøve ut ting. Bearbeide inntrykk, opplevelser,
prøve ut regler, grenser, bruke fantasi, samhandling med andre, utvikle språket og ikke minst
at barn leker for lekens skyld. Leken er indremotivert, det er barnet selv som bestemmer om
det vil leke.
En viktig del av voksen rollen er å være tilgjengelig, og vise en positiv og anerkjennende
holdning til barnas lek og aktiviteter. Vi deltar på barnas premisser, og gir dem impulser og
inntrykk de kan bruke i leken. Impulser og inntrykk får de gjennom opplevelser i og utenfor
barnhagen.
HVILESTUND
Barna sover ute på verandaen, i sin egen vogn. Vi har babycall, slik at vi hører barna fra inne i
barnehagen, i tillegg til at vi voksne sjekker til barna jevnlig. De som har sluttet å sove,
slapper av inne på madrasser mens vi hører på musikk eller et eventyr.
SANG/LESESTUND
Vi synger og leser mye i barnehagen. Vi lar barna selv velge om de vil være med. Av erfaring
ser vi at hvis noen vil synge/høre på bok, kommer de andre gjerne etter.
MUSIKKSTUND
Solveig Skjærstad kommer til oss onsdag i uke 2 (partall), og hver torsdag fra kl 9.00- ca 9.30,
for å synge og spille med oss.
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BURSDAGSFEIRING
Når barnet fyller år får bursdagsbarnet bestemme hvilken mat vi skal lage. Vi henger ut flagg,
tenner lys, lager bursdagskrone, sender opp raketter for antall år og synger bursdagssang. Vi
vil skape en god atmosfære der bursdagsbarnet er i sentrum.
KIRKEBESØK
Vi er i kirken en gang i måneden. Barna får fritt bli kjent med kirken gjennom frilek sang og
bøker. Dette er en mulighet vi er heldig å ha fordi Trysil menighetsråd er eier av barnehagen.
TRADISJONER
Februar
Februar/mars
Mars/april
Mai
Juni
Desember

Karneval
Ski- og akedag
Påskefrokost. Vi inviterer barn, søsken og foreldre til frokost i
barnehagen.
Feire grunnlovsdagen. Gå i 17. mai tog. Barnehagen har egen
fane
Sommertur for alle i barnehagen
Sommerfest
Julegudstjeneste
Nissefest
Vi inviterer foreldre og søsken til å smake på desember
baksten vår.

De som ikke har barnehagedag disse dagene, er velkommen til å bli med sammen med
en voksen.

Barnehagens nettside: www.trysilmenighetsbarnehage.no
Velkommen til oss�
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