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Åpningstider: 

• Barnehagen åpner klokken 07.00 og stenger 16.30.  

• Barna skal være hentet og ute av barnehagen senest 16.30. 

• Barnehagen er åpen hele året, men holder stengt jule- og nyttårsaften. 

Onsdag før skjærtorsdag, holder vi stengt hvis det er 5 eller færre 

påmeldte barn. Vi holder også stengt i romjulen om det er 5 eller færre 

påmeldte barn. Sommerukene i juli samarbeider vi med andre barnehager. 

 

Bringing og henting: 

• Barnet leveres inne på avdelingen. Rydd i garderoben (sette sko, jakke etc. 

på plass både ved levering og henting). 

• Gi beskjed til barnehagen dersom barnet blir hentet av andre enn 

foresatte. 

• Si fra til avdeling innen klokken 09.30 om barnet kommer senere eller har 

fri/er syk. Vi planlegger dagen ut i fra informasjon vi har på dette 

tidspunktet. 

• Basert på vår erfaring anbefaler vi at levering av barn i barnehagen ikke 

dras ut. Selv om det kan oppleves vanskelig å gå fra gråtende barn ser vi 

at de roer seg rasker dersom avskjeden ikke blir for lang. Ikke vis at du 

er lei deg selv om barnet gråter. Personalet oppdaterer på Visma at det 

går bra. 

• Foresatte har ansvar for sitt barn så lenge dere er i barnehagen, dette 

gjelder ved levering og henting, samt ved ulike arrangementer. 

• Vi ønsker en mobilfri barnehage. Fokus skal være på barna. Vi ber derfor 

om at telefonsamtaler/teksting skal avsluttes før dere kommer inn på 

barnehagens område. 

• Barn har ikke lov til å åpne/lukke porter. Viktig at alle voksne passer på 

dette. Viktig at alle sørger for at portene alltid er lukket! 

• De korte, daglige samtalene ved henting og levering er den viktigste 

kontakten mellom foreldre og barnehagen. Det er da vi blir kjent med 

hverandre! 

 

 

 



Ferie og planleggingsdager 

• Samtlige barn skal ha 5 uker ferie i løpet av barnehageåret (01.08 – 

31.07), derav 3 uker sammenhengende i sommeråpningen. De 5 

planleggingsdagene kan gjelde som en av ferieukene.  

• Barn som skal begynne på skolen (førskolebarna) har plass i barnehagen 

fram til og med 30. juni året de skal starte på skolen, jfr. kommunens 

vedtekter. 

• I juli samarbeider vi med andre barnehager (Vingrom, Jørstadmoen, 

Saksheim og Buvollen).  

• På grunn av planlegging av avspasering for personalet, ønsker vi å få 

beskjed om barnet kommer i skolens høst- og vinterferie, og påske. Liste 

for avkrysning vil bli hengt opp/delt ut, eventuelt legges dette inn digitalt 

i Visma-appen. 

 

 

Måltider 

• Vi til rettelegger for frokost i barnehagen til de som ønsker det, men vi 

ber om at barna er her innen kl. 08.30. Dere må ta med frokost selv.  

• Lunsj (ca.11.00) og ettermiddagsmat (ca.14.00) får barna servert i 

barnehagen. 

• Lunsj veksler mellom brødskiver og varm mat. Meny vil bli delt på Visma. 

• Vi drikker vann og melk i barnehagen. Barna skal ikke ha med saft i flasken 

sin, kun vann. Om vinteren informerer avdelingene om barna skal ha med 

varm drikke (kakao, te, solbærtoddy ol). 

• Om barnet skal ha med yoghurt oppfordrer vi til at yoghurten kommer i 

returnerbar beholder. Dette på grunn av at vi er en miljøbevisst 

barnehage. 

Viktig:  

•  Gi oss beskjed dersom barnet har noen allergier eller spesielle behov ift. 

mat og drikke. Disse skal også føres på opplysningsskjemaet som dere får 

utdelt i starten av nytt barnehageår. Vi ber om legeerklæring på allergier 

o.l.  

 

 

 

 

Hygiene 

Det er stor smittefare i barnehagen, derfor setter vi hygiene i fokus. Alle barn 

skal lære at det er en selvfølge å vaske hender etter dobesøk og før måltid. 

Personalet er bevisst egen håndhygiene, ved for eksempel hyppig håndvask og 

bruk av hansker ved bleieskift. 



 

Sykdom 

I barnehagen er vi tett på hverandre og smittefaren er stor. 

Vi har laget en liten oversikt over hva som er de mest vanlige sykdommene, og 

når barnet er anbefalt å komme tilbake til barnehagen. 

 

 

• Ved oppkast/diaré skal barna holdes hjemme i minimum 48 timer etter 

siste symptom. Dette for å unngå smitte til andre barn eller voksne og er i 

tråd med retningslinjene til norsk Folkehelseinstitutt. 

 

• Ved feber holdes barna hjemme. De kan komme tilbake når 

allmenntilstanden tilsier at de kan være i barnehagen med andre barn og 

delta på barnehagens aktiviteter, både ute og inne. Barnehagen råder til å 

la barnet ha en feberfri dag hjemme. 

 

• Oppdager man lus på barnet må man informere avdelingen. En god rutine 

er å jevnlig sjekke håret til barna hjemme. Fredager er en god dag å 

sjekke, da man vil kunne behandle med luseshampo i helgen. Barnet kan 

returnere til barnehagen når det har startet lusekur. Når det går lus i 

barnehagen sender barnehagen ut informasjon om dette. Barnehagen 

nevner ikke navn. 

 

• Er allmenntilstanden dårlig og barnet er sliten og slapp, skal det holdes 

hjemme selv om det ikke har feber. Hvis barnet er sykt eller har en fridag 

er det viktig at dere gir beskjed. 

 

 

 

 

Sykdom: Symptomer: Smittefare: Anbefalt å vende tilbake 

til barnehagen: 

Oppkast og 

diare 

Oppkast. 

Vondt i magen, løs og 

hyppig avføring. 

Stor To dager etter 

symptomfri. 

(48 timer) 

Feber Slapp og sliten – 

redusert 

allmenntilstand. 

 En dag feberfri hjemme. 

Øyekatarr Såre øyne som verker. 

Røde øyne med grønn 

Stor Dagen etter at behandling 

har startet. 



verk. 

Sykdom: Symptomer:  Smittefare: Anbefalt å vende tilbake 

til barnehagen: 

Brennkopper Væskende og/eller 

skorpebelagte sår – 

oftest i ansiktet eller 

på hendene. 

Stor 1-3 dager etter at 

behandlingen har startet. 

Vannkopper Feber, små 

væskefylte blærer. 

Stor Siste vannkopp har tørket. 

Dette kan ta 1-2 uker. 

Lus Kløe og luseegg i 

hodet, gjerne bak øret 

eller i nakken. 

Stor Behandlingen har startet. 

Bare den som har lus skal 

behandles. 

Forkjølelse Hoste, snørr og 

redusert 

allmenntilstand. 

Stor Når allmenntilstanden 

tilsier det. 

 

 

Avfallssortering: 

• Vi ønsker å skape miljøbevissthet hos barna. De skal få kjennskap til og bli 

oppmerksomme på hvor viktig det er at avfall sorteres, gjenvinnes og 

brukes igjen. Barna skal lære seg å kaste papir, matavfall, plast og 

restavfall i riktige beholdere. Vi ble miljøsertifisert i januar 2011. 

 

Ta av sko  

• Vi ønsker å holde flest mulig gulvflater så rene som mulig slik at barna kan 

bruke de som lekeareal. Vi ber alle ta av seg sko i yttergangen dersom de 

skal videre inn i barnehagen. Som et ledd i vårt miljøarbeid tilbyr vi ikke 

lenger blå-poser. 

 

Dagsrytme: 

• Denne er noe ulik på huset, dere får informasjon om denne på avdelingen. 

 

 

Soving/ hviling: 

• Barna sover i vogn på «soveskuret»/delvis innebygd veranda. Vognene er 

godt skjermet fra været. Sørg for at vognen har insektsnett og 

trepunktssele til vognen året rundt.  

 

 

 

 



 

Klær og utstyr:    

• Vi er i utgangspunktet ute hver dag og barna behøver derfor alltid klær og 

sko etter vær/årstid. Om vinteren følger vi tre-lags-prinsippet (1. lag 

ull/superundertøy – 2.lag ull/fleecetøy – 3. lag ytterdress). 

• Alt utstyr og klær må navnes. Barnehagen har ikke mulighet til å ta ansvar 

for klær og utstyr som blir borte i barnehagen. Alle har en kurv på sin 

plass hvor skift kan ligge. 

• Finner vi tøy ulike plasser i barnehagen så sjekker vi alltid om det står 

navn på det. Da vil det legges tilbake på plassen til barnet. Det kan også 

hende at foreldre tar med andre barns tøy hjem, sjekk om det står navn 

og si ifra til avdeling. Umerket tøy som blir liggende lenge i barnehagen, 

blir vasket og gitt bort til Fretex. 

 

Hva barna trenger å ha i barnehagen: 

• Minst to fulle sett med klesskift (tilpasset årstiden) i hylla i garderoben. 

• Ullgenser/fleece-jakke e.l. 

• Uteklær og sko tilpasset årstiden 

• Lue, hals (ikke skjerf), votter/regnvotter/hansker og ullsokker 

• Gode innesko som gir støtte til foten og ikke er for tette/varme er 

anbefalt. Tøfler er varmt og lite stabilt. 

• Smokk, kosedyr e.l. til soving om nødvendig 

• Drikkeflaske 

• Bleier (ikke «up & go») – vi gir beskjed når det minker 

• Solhatt og solkrem, eventuelt kuldekrem og andre kremer barnet bruker. 

• De som har med vogn til soving må påse at man har med sovepose, teppe, 

skinn o.l. tilpasset årstid som holder barnet varmt. 

 

Vi setter pris på at barna har funksjonelle klær som er lette å få av og på. 

Møkkete og våte regnklær skal tas med hjem for vask og tørk.  

Må barna låne klær i barnehagen, skal dette tas med hjem og vaskes før det 

returneres. 

 

Obs! Husk å fjerne løse snorer på gensere, jakker, luer osv. Bruk ikke skjerf på 

barna i barnehagen. Dette medfører kvelningsfare. 

 

 

 

 

Beskjeder:  



Planer, dokumentasjon og annen informasjon blir lagt ut på Visma appen for 

foreldre. Tilgang til Visma gis når barnet begynner i barnehagen. I Visma kan 

foreldre kommunisere med barnehagen, registrere fri, sykdom o.l, motta bilder 

fra avdeling i dagbok funksjonen, samt lese informasjon fra barnehagen. 

Vi har i tillegg oppslagtavle og dører det av og til henger skriv på.  Det er viktig 

at dere følger med! 

Vi ber alle foreldre lese informasjon som barnehagen sender ut, og svarer på det 

som skal svares på innen angitte frister. Pedagogene bruker mye av sin 

planleggingstid til planer og skriv de sender ut. 

I Visma-appen  

 

 

Bursdagsfeiring: 

Når barnet har bursdag henger vi opp flagg og plakat med jubilantens navn. 

Barna får være med å pynte sin egen krone, og gjøres stas på i samlingsstund. 

Det tas bilder. Vi legger vekt på at barnet skal være i sentrum denne dagen, 

derfor ønsker vi ikke kaker eller andre søtsaker til bursdagsfeiring i 

barnehagen. 

 

 

 

Foreldresamarbeid: 

Daglig kontakt ved bringing og henting: I barnehagen er vi så heldige at vi har 

daglig kontakt med dere foreldre der vi utveksler informasjon som er viktig. 

 

Foreldresamtaler: Det inviteres til to foreldresamtaler i året. En på høsten og 

en på våren. Informasjon og innkalling til disse kommer fra avdeling. 

Førskolebarna sin foreldresamtale på våren tas i forbindelse med utfylling av 

overgangsskjema barnehage-skole. 

Skulle det være behov for mer er det bare å ta kontakt med pedagogisk leder på 

avdelingen. Barnehagen tar alltid kontakt snarest om vi skulle oppleve et behov 

for det.  

 

Foreldremøte: 1-2 ganger i året har vi foreldremøte. Som regel ett om høsten og 

ett om våren. I forbindelse med høstens foreldremøte arrangeres det i 

forkant/etterkant et kort møte kun for foreldre med førskolebarn.   

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal 

hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består 

av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresse og bidra til 



at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø.  

Samarbeidsutvalget(SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, 

slik at hver gruppe er likt representert.  Valg skjer på barnehageårets første 

foreldremøte. Arbeidsoppgaver SU har: ansvar for fane og tog på 17.mai, være 

med å organisere dugnader, planlegge sommerfest, evt. har ansvar for turkassa. 

 

 

Leker:  

Vi oppfordrer til at barna ikke har med egne leker i barnehagen, men har ingen 

regel om at det ikke er lov. Dersom vi ser at medbrakte leker skaper konflikter 

og uro vil vi lage regler for dette. Barnehagen tar ikke ansvar for medbrakte 

leker.  På småbarnsavdelingene er det helt greit at barna har med kosebamse/ 

koseklut/smokk og lignende. 

 

Studenter: 

Barnehagen har inngått en partner avtale med Høgskolen i Innlandet. Avtalen går 

ut på at vi kan tilby praksisplass til barnehagelærerstudenter fra HINN, Vi 

tilbyr også praksisplasser til Videregående elever, samt lærlinger som utdanner 

seg til å bli barne-og ungdomsarbeider. 

 

Overgang bhg – skole 

Før skolestart overleverer barnehagen informasjon med godkjenning fra 

foreldre til skolen. Lillehammer kommune har en egen plan for samarbeid bhg- 

skole som vi følger.  

 

Barnehageloven og Rammeplanen 

Barnehageloven og Rammeplanen er barnehagens styringsverktøy.  

Barnehageloven inneholder bestemmelser om barnehagens formål og innhold. 

Rammeplanen har sju fagområder. Den er forpliktende og gir oss rammer for 

planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.  

 

 

Barnehagens satsningsområde 

Når vi planlegger barnehagens innhold er det med utgangspunkt i Rammeplanen. I 

det pedagogiske arbeidet ønsker vi å ta utgangspunkt i barnas individuelle 

forutsetninger og behov. Barnehagens innhold skal være så fleksibelt at det blir 

rom for mange gode opplevelser, både planlagte og spontane. Barnehagen har et 

overordnet tema som vi følger gjennom året, dette står det mer om i årsplanen. 

 

 



 

 

 

 

                     

Kontaktinfo 
 

VINGAR BARNEHAGE 

SAKSUMDALSVEIEN 42 

2608 LILLEHAMMER 

 

TLF. 61 05 71 00 - KONTOR 

        61 10 77 18 – TIRILTOPPEN 

        61 10 77 19 – SOKRATES 

        61 10 77 20 – KANUTTEN 

        909 64 532 – KNERTEN 

E-post: vingabpo@lillehammer.kommune.no 

 

  

 

Vi er åpne for at dere kommer med tips, ideer og tilbakemeldinger på jobben vi 

gjør. Vi er her for at barna skal få læring, gode opplevelser, lek og god omsorg. 

Barna skal trives og ha det godt hos oss! 

  

Velkommen til Vingar barnehage! 

mailto:vingabpo@lillehammer.kommune.no

