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A

KTIVITETER I BARNEHAGEN

Hver uke får dere ukeplaner gjennom KIDPLAN med viktig informasjon. Her følger en
nærmere beskrivelse av de aktivitetene dere vil se på ukeplanene.
FORMINGSAKTIVITET
Vi ønsker at barna skal få kjennskap til ulike formingsteknikker og materiale. Barna får male,
tegne, lime, klippe, forme i plastisk materiale, bruke naturmateriale med mere. Vi har tilgang
på snekkerbod/hobbyverksted.

LEKEGRUPPER - TVERSGRUPPER
Vi tar hensyn til barnas individuelle behov og gruppens behov når vi deler barna på tvers i
grupper og velger aktiviteter. Her tilrettelegger vi innhold som passer ut ifra alder og
modning, og det blir gode forhold rundt leken. Vi bruker avdelingen, fellesrom, grupperom,
uteområdet og nærmiljøet til aktivitet, lek og læring. Det kan være lek av ulike typer og med
variert tema, språkgrupper, spill, hinderløype, gymsal, matlaging og mye mer. Vi har også
mulighet til å samarbeide med andre avdelinger når vi ser at dette kan være nyttig.

KLUBB (storbarnsavdeling)
Dette er en aktivitet hvor storbarns-avdelingene samarbeider og
deler inn barnegruppen ut ifra alder. 3 åringene er miniklubb, 4
åringene er midiklubb og 5 åringene er maxiklubb. Hovedmålene
våre her er utvikling av vennskap, trygghet og sosiale ferdigheter på
tvers av avdelingene, tur og fysisk aktivitet. Maxiklubben er med på
en del ekstra aktiviteter. Vi har klubb en dag i uken store deler av
barnehageåret.

TURDAG
Vi går på turer til nærområdet; Hovsenga, lekeplassen, gapahuken osv.
Å gå på tur gir et mangfold av opplevelser og impulser. Barna på stor
avdeling bærer sin egen sekk hvor det er plass til vannflaske,
sitteunderlag, ekstratøy ved behov og ekstra votter på vinterstid.

SMÅKOKKER
En til to ganger i måneden baker vi, eller lager annen mat sammen med
barna. Vi har et flott kjøkken hvor barna kan være med å lage maten.
Vi legger vekt på å lage variert og sunn mat.

VANNLEK (småbarnsavdeling)
Vi fyller barnehagens eget lille flyttbare badekar inne på badet vårt, og ungene får leke,
plaske og kose seg.

INNELEK/UTELEK
Ungene får tid og rom spesielt satt av til å leke på sine premisser, og muligheten til å
bestemme egen aktivitet. Vi legger vekt på å stimulere til barns kreativitet og rollelek. De
voksne er både lekekamerater og veiledere. Inne har vi mulighet til å leke med biler,
togbane, dukker, kjøkkenkroken, dyr, klosser, spill, puslespill, forskjellige formingsaktiviteter,
ulik typer rollelek m.m.
Vi leker ute på det flotte uteområdet vårt her i barnehagen. Her
er det gode muligheter for samlek og motoriske utfordringer.
Under denne tiden kan barna leke med andre barn og
voksne på tvers av avdelingene. På storbarnsavdeling er
barn mer ute enn på småbarnsavdeling, minimum ute 2
timer hver dag.

GYMSAL
Vi er så heldige at vi har en egen gymsal i barnehagen som er spesielt
tilrettelagt for motorisk lek og utfordringer. Her er det blant annet
ribbevegg, tjukkas og sklie.

HINDERLØYPE (småbarnsavdeling)
Vi bruker avdelingen vår og lager en løype som stimulerer barna fysisk og motorisk. Vi kan
låne utstyr fra gymsalen, blant annet «balansebro» og sklie.

A

NSVAR OG FORSIKRING

Alle barna i barnehagen er dekket av egen ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet – også
utenom barnehagetiden og uansett hvor i verden barna måtte befinne seg. For mer
informasjon, ta kontakt med daglig leder.

B

URSDAGSFEIRING

Vi feirer barnas bursdag med deres gruppe her i barnehagen. Om det ikke lar seg gjøre på
selve dagen, finner vi en dag det passer. Denne dagen henger vi opp flagg og plakat, vi har en
spesiell bursdagssamling hvor barnet er i fokus, får krone, ballonger og velger blant ulike
aktiviteter vi skal gjøre. Bursdagsbarnet får velge hva vi skal kose oss med etter lunsj. Det
kan f.eks. være fruktsalat, smoothie, kjeks, popkorn, is. Dette ordner vi i barnehagen og
foreldre skal ikke ha med noe ekstra denne dagen.
Om dere ønsker å invitere barn fra barnehagen hjem til feiring utover dette, er det viktig at
dere tenker på inkludering. Inviter gjerne hele gruppen, alle jentene/guttene i en gruppe,
eller de som er i samme alder. Ta en prat med oss før dere deler ut invitasjonskort om dere
er usikre.

B

ELIGGENHET

Hov barnehage ligger i Hønefoss i
naturskjønne omgivelser. Barnehagen
er omkranset av fine turterreng med både
friområder, gapahuk, Hovsenga og Hovsmarka, og sentral beliggenhet til butikker, post og
kollektive transportmidler.

D

AGSRYTMEN PÅ SMÅ-BARNSAVDELING

Kl. 7:30

Barnehagen åpner! Vi hilser på hverandre og gir hverandre nødvendig info. Vi
tar imot i garderoben så langt det er mulig, ellers følger dere barnet inn.
Vi serverer enkel frokost; brød/knekkebrød med pålegg og melk/vann, til de
som velger å spise frokosten her. Avsluttes kl 8:30 – så vær på plass i god tid,
eller benytt tiden og spis frokosten hjemme.
Vi har gjerne et kort barnemøte før vi deler oss; den ene gruppen har
lek/aktivitet inne og den andre gruppen har uteformiddag/tur.

ca. 9:00

Dagens aktivitet – følg med på barnets ukeplan.
Vi avslutter gjerne dagens aktivitet med en samling. Fin
overgang før vi skal spise lunsj.

ca. 10:30

Lunsj – Vi serverer smøremat, grøt eller varmmat og
frukt/grønnsaker. Alle barna spiser sammen på avdelingen.
Stell: Vasker ansikt/hender, bleieskift og evt toalett-trening.
Soving/hviletid for de som har behov for det, lek inne eller
ute for de som er våkne.

ca. 13:45

Ettermiddagsmat: Vi serverer enkel smøremat eller ferdig smurt mat på fat,
frukt/grønt og melk/vann.
Stell: Vasker ansikt/hender, bleieskift og evt toalett-trening.

ca. 15:00

Frilek enten inne eller ute etter stell.

ca. 16:00

Gruppene slår seg sammen – ute eller inne.

Kl. 17:00

Barnehagen stenger. Det er viktig for barnets trygghet og for et godt
samarbeid med dere foreldre at vi får formidle noe om barnets dag i
barnehagen, så fint hvis begge parter kan ta initiativ til en prat. Det er viktig at
den som henter barnet har kontakt med en av personalet og sier tydelig ifra at
barnet blir hentet.

D

AGSRYTMEN PÅ STOR-BARNSAVDELING

Kl. 7:30

Barnehagen åpner! Vi hilser på hverandre og gir hverandre nødvendig info. Vi
tar imot i garderoben så langt det er mulig, ellers følger dere inn.
Vi serverer enkel frokost; brød/knekkebrød med pålegg og melk/vann, til de
som velger å spise frokosten her. Avsluttes kl 8:30 – så vær på plass i god tid,
eller benytt tiden og spis frokosten hjemme.

ca. 8:30

Gruppene deler på tiden de er inne på avdelingen.
Hvordan de fordeler seg på formiddag og
ettermiddag - inne og ute, vil komme frem på
ukeplanen på KIDPLAN.

ca. 9:00

Dagens aktivitet – følg med på planen.
Samling – vi avslutter dagens aktivitet med å samle oss.
Fin overgang før vi skal spise lunsj. Ikke alltid samling når vi
har uteformiddag.

ca. 11:00

Lunsj – Vi serverer smøremat, grøt eller varmmat og frukt/grønnsaker.
Påkledning med toalettbesøk/håndvask.

ca. 12:00

Utelek – alle barna leker ute. Soving/hviletid for de som trenger det.
Toalettbesøk/håndvask før gruppene enten går inn på avdelingen eller i hytta.

ca. 14:00

Ettermiddagsmat: Gruppene bytter på å spise på avdelingen, kjøkkenet, i
hytta eller ute. Se ukeplan på KIDPLAN. Vi serverer enkel smøremat eller
ferdig smurt mat på fat, frukt/grønt og melk/vann.
Frilek enten inne eller ute etter måltidet.

ca. 16:00

Gruppene slår seg sammen – ute eller inne. Vi oppfordrer alle barna til å rydde
litt når de blir hentet. Fint om foreldrene følger opp dette.

Kl. 17:00

Barnehagen stenger. Det er viktig for oss for barnets trygghet og for et godt
samarbeid med foreldrene at vi får formidle noe om barnets dag i
barnehagen, så fint hvis begge parter kan ta initiativ til en prat. Det er viktig at
den som henter barnet har kontakt med en av personalet og sier tydelig ifra at
barnet blir hentet.

D

UGNADER
Det arrangeres 4 dugnader i løpet av året – 2 dager på våren
og 2 på høsten. Den enkelte familie må delta på 1 dag om
våren og 1 om høsten. Alternativt vil det bli utstedt et
vedlikeholdsbidrag. Størrelsen på bidraget fastsettes hvert
år av styret i forbindelse med budsjettet. Pr. 2022 er det på
750,- kr

F

EST- OG TRADISJONSDAGER

Vi markerer følgende fest- og tradisjonsdager i barnehagen: Alle
dagene organiseres delt mellom storbarns- og
småbarnsavdelingene for best å ivareta de ulike behov.


FN-dag – Løvefest: I slutten av oktober er det FN-dag. Denne markerer vi med en Løvefest
hvor vi har fokus på inkludering, felleskap og verdiene vi finner i Løveloven og «Være
sammen». (Se eget avsnitt)



Adventsamling: Hver mandag i adventstiden har vi samlinger med ulike temaer knyttet til
julen, vi tenner lys, har samtaler, synger, forteller m.m



Luciafeiring: Storbarnsavdelingene går i Luciatog både til Hov Gård, samt barnehagens
tradisjonelle Luciatog. Småbarnsavdelingene har Luciakafe på avdelingen sin
og får besøk av Luciatoget.
Nissefest: Når det er nissefest kan barna kle seg ut som nisser.
Vi har fellessamling, aktiviteter, utdeling av pakke fra nissen,
nissegrøt, m.m



Karneval. Alle kler seg i kostymer og det er fellessamling, lek,
ulike aktiviteter, kafe, m.m




En vinterdag (gjerne i løpet av mars) når det er snø har vi vinteraktivitetsdag. Store og
små leker i snøen, de eldste går på ski, vi aker, har ulike oppgaver, m.m



Påskelunsj. Den siste fredagen før påske har vi påskelunsj. Da kler barna seg i vårens
farger og vi har samling og aktiviteter.



Ruskendagen. I slutten av april/begynnelsen av mai har vi opprydning ute i barnehagen.
Barna deltar i å vaske utelekene, sortere, kaste, plukke søppel, m.m.



Maifest/sommerfest. I mai feirer vi barnehagens bursdag. Vi har ulike
«17. mai»-leker, spiser ute og får is på dagtid. Etter barnehagens
stengetid arrangerer samarbeidsutvalget sommerfest hvor alle kan
ta med seg mat til å grille. Barna har underholdning og det er
utdeling av Maxidiplomer.

F

ORELDRESAMARBEID

Vi ønsker en åpen og ærlig kommunikasjon med dere foreldre som er til det beste for
barnet. Vi skal sammen med dere skape et samarbeid som fremmer trygghet, utvikling og et
godt læringsmiljø for barnet ditt.
I det daglige tar vi en prat både ved ankomst og henting i barnehagen. Her utveksler vi
informasjon som er til nytte for barnet og dere. Ved henting formidler vi hvordan dagen har
vært og barnet kan være med å fortelle om dagen sin. En god dialog skaper tillit mellom
foreldrene og barnehagepersonalet.
I løpet av barnehageåret har vi foreldresamtaler, en på våren og en på høsten. I samtalen får
dere mer innblikk i barnets hverdag. Vi snakker om hva som er barnets styrker og
utviklingsområder. Vi samtaler rundt barnets utvikling (språklig, sosialt, emosjonelt og
motorisk). I samråd med dere setter vi opp noen mål om hva vi ønsker å ha fokus på
fremover. Hvis dere har behov kan dere ytre ønske om å ha flere samtaler enn de to.
Vi kan også benytte oss av ulike samarbeidspartnere, som helsestasjonen i kommunen, PPT,
BUP og barnevernet. I samråd med dere kan vi trekke inn disse hvis det er behov. (Se
beskrivelse av våre samarbeidspartnere senere.)
Småbarnsavdelingene kan ha et foreldremøte på våren, for de som har fått tilbud om
barnehageplass fra høsten. Her informerer vi foreldre om hvordan vi tenker tilvenning og om

hvordan det er å være helt ny i barnehagen. Dere får også tilbud om en individuell samtale
om deres barn før oppstart i barnehagen.
Alle avdelinger har foreldremøte på høsten, aug/sep. Her får dere informasjon om blant
annet barnehagens innhold, vår pedagogikk, temaer vi jobber med o.l.
I tråd med regler om oppbevaring og behandling av personopplysninger (GDPR), har
barnehagen rutiner for innhenting, oppbevaring og sletting av disse. Foresatte eier alle
personalopplysningene vi lagrer, og skal som hovedregel få innsyn i disse hvis de ber om det.

H

ANDLINGSPLAN MOT MOBBEATFERD

Hov barnehage har utarbeidet egen plan for arbeidet mot
mobbeatferd. Planen har 3 klare mål: nulltoleranse,
inkluderende miljø og opplevelse av tilhørighet. Arbeidet
henger nøye sammen med barnehagens fokus på sosial
kompetanse. Handlingsplanen finner du på barnehagens
hjemmeside.

H

JEMMESIDE

www.hov-barnehage.no
Barnehagen har en egen hjemmeside med informasjon om barnehagen, opptak,
pedagogiske tanker og annen relevant informasjon. Hjemmesiden er et supplement til
KIDPLAN og retter seg primært til nye foreldre med tanke på profilering.

K

IDPLAN

Kidplan er vår kommunikasjonsplattform. Kidplan er et datasystem fra PBL Mentor som Hov
barnehage har tatt i bruk for å styrke og forbedre kommunikasjonen med foreldrene. Dere
som foreldre vil få tilgang til systemet via internett, med brukerID og passord dere får fra
barnehagen. Systemet fungerer godt på de fleste nettlesere, og det finnes også en forenklet
appfunksjon for smarttelefoner.
Foresatte vil via Kidplan få tilgang på det som barnehagen måtte ha lagt ut av åpen
informasjon, samt informasjon om sitt barn. Gjennom Kidplan kan man bl.a. få oversikt over
ukeplan og månedsplan, motta og sende meldinger og informasjon, og motta rapporter fra
barnehagehverdagen med bilder og tekst. For mer informasjon se
https://www.kidplan.com/no/kidplan-for-foreldre/

K

LÆR OG UTSTYR

Året rundt
Truser
Sokker
Bukser
T-shirts
Gensere
Regntøy
Sandaler/innesko
Gode sko for årstiden

Høst/ Vinter
Ullundertøy
Strømpebukser/ stillongs
Ulltøy/ fleecetøy (mellomlag)
Parkdress
Vinterdress
Vindjakke/bukse
Luer
Votter
Hals/buff
Sherox/ vinterforet støvel
Vintersko

Sommer
Shorts/ skjørt /kjole.
T-shirt
Badetøy
Solkrem
Solbriller
Støvler
Sandaler
Joggesko
Vindjakke

Til turdager på Balder og Frigg
Sekk
Sitteunderlag
Vanter (til å spise med for den kalde
årstiden)
Diverse utstyr etter behov.
Bleier
Stellesalve/krem etter behov.

Spesielt på småbarnsavdeling
 Vogn med soveutstyr for årstiden. Denne kan stå i barnehagen.
 Smokk, koseklut eller annet som barnet trenger for soving eller trøst.

Alle klær og eiendeler skal
merkes med navn.
Det er mye å velge i på nett,
her er noen forslag:
www.navnelapper.no
www.nordicprint.no

Vi anbefaler å
ha to hele skift
med innetøy
liggende i
barnehagen

Smør barna med solkrem
om morgenen.
Ha en solkrem stående i
barnehagen.
Vi ettersmører i løpet av
dagen.

Ta med en ren,
drikkeflaske
fylt med vann
hver dag.

M

ÅLTIDENE

I løpet av barnehagedagen er det viktig med påfyll av
næringsrik mat og drikke. Vi er en matpakkefri barnehage,
med tilbud om tre måltider hver dag.

Til frokost serverer vi brød/ knekkebrød med pålegg og vann/ melk å drikke. Frokosten avsluttes
kl. 8.30. Ønsker dere at barnet spiser frokost i barnehagen må dere være her innen 8.15, ellers tar
dere frokosten hjemme.
Til formiddagsmat er det ett varmt måltid i løpet av uka med sunne varianter på menyen, 1
grøtmåltid i løpet av uka og for øvrig smøremat med et variert utvalg av pålegg, brød og
knekkebrød, frukt/grønnsaker.
Til ettermiddagsmat spiser en gruppe inne og den andre gruppen ute eller i hytta, dette gjelder
storbarnsavdelingene. Småbarnsavdelingene spiser inne på avdelingen.
Enkel smøremat eller ferdig smurt mat på fat til utegruppene.
Barna får servert frukt/grønnsaker til alle måltider.
Vi ønsker å innarbeide god bordskikk, ha en hyggelig atmosfære ved bordet med rom for gode
samtaler. Barna øver på å mestre selv og vi oppfordrer dem til å prøve selv. Vi gir støtte og hjelp
der det trengs.

O

RGANISERING AV BARNEHAGEN

Hov barnehage er en 4 avdelings barnehage med gruppeorganisering. Det vil si at hver avdeling er
delt inn i 2 grupper, 12 barn pr. gruppe på stor og 6 barn pr.gruppe på småbarnsavdeling, med en
avdelingsleder og en fagarbeider/assistent på hver gruppe. Det er to storbarnsavdelinger, Frigg og
Balder. På Frigg finner dere gruppene Tusser og Troll, og på Balder er det Alvene og Vettene.
Småbarnsavdelingene er Dvergene og Frøya. På Dvergene er det gruppene Gull og Sølv, og på
Frøya er det Sol og Måne. Gruppene deler avdeling og bytter på å være inne og ute, hvilken
gruppe som er inne/ute vil være synliggjort på ukeplanen.

P

BL (Private barnehager Landsforbund)

Barnehagen er tilsluttet PBL(Private barnehagers Landsforbund). Dette er en interesse og
arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i hele Norge. PBL gir medlemmene hjelp til å
drive barnehage innenfor mange ulike områder (juridisk, personalmessig, økonomisk osv).
Som barnehagens arbeidsgiverorganisasjon inngår PBL sine sentrale tariffavtaler.
Hoved- og hovedtariffavtalen omhandler blant annet lønn, permisjonsvilkår,
arbeidstidsbestemmelser, pensjonsavtaler og forsikring.

P

LANLEGGINGSDAGER

Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år. Da er barnehagen stengt. Oversikt over datoer
får dere tilsendt før barnehageåret starter opp. På oversikten fremkommer også datoer for
dugnader.

S

AMARBEIDSPARTNERE

Helsestasjonen
 Vi har samarbeid rundt enkeltbarnet etter behov, og i
samarbeid med barnets hjem.
 4 år trygg og klar! Dette er et samarbeid rundt 4
årskontrollen for alle barn. Barnehage og
foreldre fyller ut hvert sitt skjema om barnet.
Videre har barnehage og foreldre en samtale om
barnets utvikling i barnehagen. Så tar foreldrene
skjemaene med til helsestasjonen på 4-års
kontrollen. Dette gir nyttig informasjon om
barnet fra de som kjenner det best, og er et fint
utgangspunkt for en samtale om barnets beste.

PPT- pedagogisk psykologisk tjeneste.
PPT er en lovpålagt kommunal tjeneste som arbeider med barn og unges utvikling, trivsel og
tilpasning i forhold til hjem, barnehage og skole.
Barn og unge med særskilte behov skal få hjelp fra PPT slik at de sikres gode opplærings- og
utviklingsmuligheter.
PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. Målgruppen er først
og fremst barn og unge i alderen 0-16 år (grunnskolen) og deres foresatte.
Les mer her http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hvagjor-pp-tjenesten/
Barnevernet
Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte hvis det er vanskelig hjemme.
Barnevernet skal kunne hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og
utviklingsmuligheter.
Les mer her https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnevern/id1058/
*Andre instanser etter behov rundt enkeltbarnet.

S

AMARBEIDSUTVALGET/STYRET

Barnehagen har i henhold til Lov om barnehager et samarbeidsutvalg. Utvalget er et
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med representanter både fra
foreldrene, personalet og eiere.
Styret er valgt blant alle andelshaverne til å drive andelslaget på best måte, i samsvar med
lagets vedtekter og årsmøtets vedtak. Det sitter fra 5 til 8 andelshavere i styret til enhver tid.
De blir valgt inn for 2 år av gangen med mulighet for gjenvalg.

S

YKDOMSPROSEDYRE / MEDISINERING

Generelt:
-

-

-

Barnets allmenntilstand og smitterisiko avgjør om
barnet skal være hjemme eller kan komme i
barnehagen.
Barn som ikke kan være ute på grunn av
sykdom, er ikke friske nok til å være i
barnehage.
Barn som kaster opp/har diare SKAL holdes
hjemme minst 48 timer etter symptomfri.
Barn som har feber SKAL holdes hjemme 1 døgn
feberfri.
For råd i forhold til de enkelte sykdommene henviser vi til www.fhi.no.
For å forhindre stor spredning av smittsomme sykdommer har vi ekstra fokus på god
håndhygiene for både personalet, barn og foreldre gjennom hele dagen. Vi ber dere
benytte hånddesinfeksjon ved inngangen ved ankomst og avskjed hver dag for både
små og store hender. I perioder kan det også være behov for andre tiltak for å
begrense smittespredning, og ha strengere krav til å holde syke barn og personalet
borte fra barnehagen. Dere vil få beskjed om dette ved behov.

Medisinering i barnehagen:
-

Et eget skjema må fylles ut – ta kontakt med barnehagen.
Medisinene må komme i original emballasjen og må være skrevet ut til barnet av en
lege.

T

ILLATELSER OG RESERVASJONER

Vi innhenter tillatelser fra dere foreldre via eget skjema angående fotografering/video,
bilkjøring, m.m. Dere vil få et skjema som dere kan se over og velge hva som er best for
dere, før dere returnere i underskrevet stand til barnehagen.

T

ILVENNING

Oppstart i barnehage er noe nytt og spennende for
både barn og foreldre. Hverdagen blir annerledes enn
det barnet er vant til, og det er mange inntrykk som skal
bearbeides. For at overgangen fra hjemmet til barnehage skal
bli best mulig, har vi tilvenningsdager. Dette er dager hvor dere
som foreldre og barnet skal bli kjent med oss som jobber her og bli trygge på den nye
hverdagen. I forkant kan det være nyttig å komme på besøk på avdelingen dere skal starte,
og dere har kanskje vært på foreldremøte eller samtale for nye foreldre og fått litt
informasjon om barnehagen.
Hvert barn har sin kontaktperson som tar imot dere og er mest sammen med barnet i
starten. Den første dagen i barnehagen er dere sammen med barnet hele tiden og det blir
lagt opp til rolig lek. Her legger vi vekt på å bygge god relasjon med noen få av de barnet skal
være mest sammen med.
Dag 2 starter dere med å være sammen med barnet, men etter en stund si ifra at dere går
en tur ut til f. eks. kjøkkenet eller personalrommet, slik at dere kan komme tilbake dersom
det skulle være behov for det. Den tredje dagen i tilvenningsperioden prøver vi at dere er en
lengre stund borte fra barnet.
Noen barn kan trenge mer enn 3 dager før de er trygge nok, så sett gjerne av et par dager
ekstra hvor du er tilgjengelig på telefon ved behov og har mulighet til å la barnet ha kortere
dager i starten. Det er viktig for oss at både dere foreldre og barnet føler det trygt, og skulle
det være behov for flere tilvenningsdager med dere foreldre til stede, avtaler vi det
underveis. Det er viktig for oss å ha en god dialog, spør om ting dere lurer på, ring oss/send
sms hvis dere tenker på hvordan det går med barnet i løpet av dagen. Vi vil gi dere
oppdateringer underveis, enten ved bruk av KIDPLAN, sms eller telefonsamtale. Er dere
trygge, blir barna også fortere trygge.

V

ære sammen

Hov barnehage har fra 2017, i tråd med Ringerike kommune, valgt å jobbe med
kompetanseløftet Være sammen. Hovedmålet med Være sammen er å implementere den
autoritative voksenrollen i barnehagen, og styrke et godt samspill mellom den varme og
grensesettende voksne og det medvirkende barnet. Det har også som mål å forbedre
kvaliteten i barnehager når det gjelder tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av
utfordrende atferd og relasjonsbygging på alle nivåer. Disse målene utgjør
kjernekomponentene i Være sammen.

Å

PNINGSTIDER

Barnehagens åpningstid er fra 0730 til 1700.
Vi har åpent alle dager hele året bortsett fra 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Onsdag
før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl 1200. Julaften og nyttårsaften holdes barnehagen
stengt. Åpningstiden i romjulen er 0800-1600. Det er viktig at åpningstiden overholdes. Ved
for sent henting av barna vil det bli utstedt bot.
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FRIGG:

Siri Bollingmo Røste,
Avdelingsleder, Tusser

Stefan Lindskog,
Assistent, Tusser

Annette Berg,
Avdelingsleder på Troll og
barnehagen faglige veileder.

Lada Taramovas,
Assistent , Troll

Liv-Merethe P Skjelstad,
Assistent Sol

Gro Haugen,
Avdelingsleder Måne

Kjersti R Grønna,
Fagarbeider Måne

Anne Kathrine Kjennerud,
Fagarbeider, Alvene

Nina Kathrine Traaseth,
Avdelingsleder Vettene

Linn Mari K Ingebritsen,
Fagarbeider Vettene

Merethe Joramo,
Fagarbeider Sølv

Gunhild Bønsnes,
Avdelingsleder Gull

Brit Hilde Rødland,
Assistent Gull

FRØYA:

Birthe Marie Rongved
Larsen, Avdelingsleder Sol

BALDER:

Anita Molid,
Avdelingsleder Alvene

DVERGENE:

Elisabeth H Lindsjørn,
Avdelingsleder Sølv

ØVRIG PERSONALE:

Kari Haugerud Dahl, Daglig
leder

Ivett Holth, Assistent

Monica Sundquist, Kjøkken

Aneta Drahusz,
Assistent

Mona Åsen, Avdelingsleder
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Lise Baksvær Steen,
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