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Kontaktinformasjon: 

Enhetsleder  Mette Andreassen mobil: 92 47 79 85 

Knøttene 94 84 84 60 

Tommeliten 95 12 49 96 

Nøtteliten 95 18 42 90 

 

VELKOMMEN TIL BARNESTUA BARNEHAGE 

Dette heftet inneholder praktisk informasjon om barnehage; organisering, 

informasjonsrutiner, vedtekter, viktige datoer og annen praktisk informasjon.  

Barnestua barnehage ble startet opp i 1979 av Vennesla menighet. Vennesla kommune 

overtok barnehagen 01.08.16. Vi har i dag 3 avdelinger; Knøttene, Tommeliten og Nøtteliten. 

For barnehageåret 2022 – 2023 vil Knøttene være småbarnsavdeling, Tommeliten har barn i 

alderen 2-5 og Nøtteliten barn i alderen 3 – 5 år.  

Barnehagen skal være et sted hvor barna møtes med respekt og kjærlighet. Vi ønsker å legge 

til rette for et godt og trygt barnehagemiljø, der felles erfaringer og opplevelser danner 

grunnlag for lek og læring. Vi er opptatt av å være tilstedeværende voksne, som ser – hører – 

bekrefter barna. Vi ønsker også at barna skal ta del i et inkluderende miljø der leken har en 

fremtredende plass.  

Vi vet at dere leverer fra dere det kjæreste dere har, og vi takker for tilliten. Vi skal gjøre vårt 

beste for at du som foreldre/foresatt er trygg på at ditt barn får gode dager i Barnestua 

barnehage.  

 

ORGANISERING 

Knøttene:  1 åringer: 7  2 åringer: 5   3 åringer: 1  

Tommeliten:  2 åringer: 3     3 åringer: 5 4 åringer: 3  5 åringer: 7 

Nøtteliten: 3 åringer: 4 4 åringer: 8 5 åringer: 7 
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PERSONAL 

Knøttene: 

Pedagoger: Cecilie Austrud og Elisabeth Skorge og Kristin Tallaksen.  

Fagarbeider/assistent: Anette Neverdal Olsen, Farzana Rostami og Sigrun Wennerberg Olsen 

Tommeliten: 

Pedagoger: Ingerd B. Frøysnes og Kristine Moseidjord  

Fagarbeider/assistent: Grethe Kartveit Omdal, Birte Venemyr Voreland, Nina Skisland 

Ekstra assistent: Sara Mushom Støylehommen  

Nøtteliten: 

Pedagoger: Elin Hagen, Christina Bårdsen er på Nøtteliten frem til det er ansatt ny pedagog. 

Etter dette flytter hun til Knøttene.  

Fagarbeider/assistent: Lene Skårdal, Vidar Martin Frimannslund og Nina Endresen  

Lærling: Sean Kinder 

Ekstra assistent: Anita Solås  

Kokk: 

Gro Linda Larsen og Elisabeth Bårdsen  

I tillegg til vårt faste personell, kan du treffe på elever eller studenter fra ungdomsskolen, 

videregående eller UiA, og av og til noen som har arbeidstrening hos oss.  

 

TIL DERE SOM ER NYE I BARNEHAGEN 

Vi ønsker at barnet skal få en god oppstart og bli trygg i barnehagen, det vil være vårt 

hovedfokus fra oppstart. For de yngste barna bruker vi lang tid på tilknytningsperioden, der 

en av foreldre/foresatte er til stede i barnehagen sammen med barnet sitt opptil en hel uke. 

Noen av dere vil nok oppleve at barnet kan gråte litt når dere går, og det er helt normalt. 

Som oftest stopper barnet å gråte kort tid etter at dere har gått, og vi er opptatt av å være 

nær og trøste om dette skjer. Selv om barnet gråter, ønsker vi at dere sier «hade» til barnet, 

og ikke sniker dere ut. Det er veldig fint om dere ringer eller sender en melding i 

foreldreappen for å høre hvordan det går dersom dere ønsker det. Vi kontakter også dere 

dersom det er behov.  

Alle barna vil få en kontaktperson når de starter i barnehagen. Det betyr at en voksen har et 

spesielt fokus på ditt barn, for å skape ekstra trygghet og skape god tilknytning. Likevel er 

det viktig at barnet ditt blir kjent med alle voksne på avdelingen etter hvert, for å unngå 
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utrygghet når den ene voksne ikke er der. Dere foreldre/foresatte kan ta kontakt med 

samtlige av de voksne på avdelingen når det gjelder spørsmål og informasjon.  

MÅLTID 

I Barnestua har vi 2 kokker i til sammen 60 %. Vi får servert 

sunne, næringsrike og varierende matretter, og barna får 

smake på mye forskjellig gjennom barnehageåret.  

Dersom barna skal spise frokost, må de ta med dette til 

barnehagen. Vi spiser frokost frem til klokken er 8.00. Dersom 

barna kommer etter dette, må de ha spist frokost hjemme.  

Lunsjen vår består av brød/rundstykker eller varm mat. Barna 

får melk og vann til drikke. 

14:00 måltidet: Barna må ta med matpakke til dette måltidet, vi serverer frukt og drikke. 

Det betales kostpenger hver måned, for barnehageåret 2022 – 2023 er dette kr 400,-.  

Dersom barnet har allergier, tar du kontakt med personalet på avdelingen.  

BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER 

VI holder åpent fra klokken 07:00 til 16:30. Barnehagens kjernetid er 09:30 – 14:30. Det vil si 

at vi ønsker at barna er i barnehagen innen klokken 09:30. Dersom dere er forsinket, eller 

barnet tar fri/er syk, må barnehagen få beskjed om dette. Dere registrerer selv fravær i 

appen Visma Flyt Barnehage.  I ferier kan åpningstiden reduseres noe. Dersom vi opplever 

utbrudd av pandemier, kan endringer i åpningstid forekomme for å kunne opprettholde en 

forsvarlig drift i henhold til gjeldende smittevernregler.  

INFORMASJONSRUTINER 

Hvordan sikrer du deg nok informasjon? 

Vi forventer at du holder deg oppdatert og følger med på det som skjer i barnehagen. Ikke 

vær redd for å spørre om det er noe du lurer på. 

o Last ned appen Visma Flyt barnehage – foresatt. Her legges all informasjon ut. 

o Les månedsplaner og infobrev som legges i appen. 

o Vær oppdatert på våre vedtekter og våre praktiske 

opplysninger. 

o Les det som står i årsplanen. 

o Les på oppslagstavler på avdelingen. 

o Delta på foreldremøter. 

o Ha tett dialog med personalet. 

 

Visma: Min barnehage – foresatt app:  
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Vi bruker «Min barnehage» via visma som digital kommunikasjonsplattform mellom hjem og 

barnehage. Vi ber alle om å laste den ned gratis i appstore/google play. Søk på «min 

barnehage – foresatt». Du må logge inn første gang med bank – id. Når du er inne, vil du få 

se et bilde av ditt/dine barn. Foreløpig er det disse funksjonene som er i drift fra foresatte 

sin app: 

• Meldinger: Her sender dere ikke- sensitiv informasjon til oss, for eksempel: bestefar 

henter. Vi svarer dere – tilsvarer sms. 

• Fravær: Her kan dere se barnets fravær, både det vi registrerer og det du/dere måtte 

registrere. Dere kan selv registrere syk, ferie og fri. 

• Beskjeder: her sender vi ut felles informasjon som skal nå alle foresatte, eller en 

avdeling. Her kan du ikke svare.  

• Dagbok: Her skriver vi daglig en oppsummering om hva vi gjør i barnehagen.  

• Soveliste: Her kan du se når barnet ditt sovnet og våknet i barnehagen. 

 

Hvordan gi oss informasjon? 

Vi ønsker å gi ditt barn en best mulig hverdag i barnehagen. Dere foreldre/foresatte er våre 

viktigste samarbeidspartnere i dette arbeidet, fordi dere kjenner deres barn best. Hente- og 

bringesituasjonen er viktige arenaer for denne informasjonen. Dersom det har hendt noe 

med barnet som vil ha betydning for det, ønsker vi at dere informerer oss om dette. Ellers 

må dere bare sende en melding via Visma appen, eller komme og be om noen minutter til en 

prat dersom dert er ting dere ønsker å snakke med oss om. Viktig å huske: Ikke alt kan sies 

over hodet på barna, derfor ber vi dere om hjelp til å skjerme barna. 

Det er selvfølgelig også mulig å kontakte enhetsleder dersom har en sak du ønsker å drøfte, 

eller noe å fortelle. Alle som jobber i Barnestua ønsker det beste for deg og ditt barn.  

 

ANSVAR OG SIKKERHET VED HENTING OG 

BRINGING 

Ved ankomst og henting i barnehagen er det 

foreldre/foresatte sitt ansvar at ingen barn løper ut 

til parkeringsplassen uten tilsyn. Vi regner barna for 

deres ansvar når vi ser at det er tatt kontakt mellom 

foreldre og barn ved henting. 

 Vi forventer også at barn er forskriftsmessig sikret 

ved bruk av bil til og fra barnehagen, som også er en forutsetning for at forsikringen skal 

gjelde.  

BURSDAGER 
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I barnehagen ønsker vi at alle som har bursdag får oppleve at det er fint. Vi lager krone og 
passer på at det enkelte barn får en fin dag med opplevelser som passer den enkelte. Hver 
avdeling har egen rutine for bursdagssamling. 

Når det gjelder bursdagsinvitasjoner til privat feiring har vi opplevd at det ikke alltid er så 
enkelt. I barnehagen får barna venner som de har lyst til å invitere i sin bursdag. Vi kan ikke 
bestemme hvem dere skal invitere og vi har stor forståelse for at det ikke er mulig å invitere 
alle på avdelinga. Dersom dere deler ut invitasjoner i barnehagen må dere følge våre 
retningslinjer: 

• Alle barn på samme alderstrinn på avdelingen/gruppen inviteres. Alternativt alle 
jentene/guttene på samme alder på avdeling. 

• Om dere inviterer enkelte barn fra ulike avdelinger eller alderstrinn, deles 
invitasjonene privat, ikke i barnehagen. 

• Det er dere foreldre som deler ut invitasjonene, ikke barna eller de ansatte, og dere 
har ansvar for at alle får. Legg invitasjonene diskre i sekkene til de barna som er 
invitert. 

• Vi ønsker minst mulig fokus på invitasjonene. Vi har opplevd barn som ikke blir 
invitert til bursdag og som oppleves å bli holdt utenfor. Det kan vi ikke akseptere. Vi 
ønsker at bursdag skal være gøy og fint og at barn opplever tilhørighet og samhold 
ikke det motsatte 

FERIER 

Barna skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av et barnehageår, dvs i perioden 1. august til og 

med 31. juli påfølgende år. Barnehagen har sommerstengt i 3 uker; 28-30. Den fjerde 

ferieuken kan tas ut som enkeltdager eller som en hel uke. Beskjed om sommerferie meldes 

på mail til enhetsleder. Påmelding til jul og påske skjer også på mail. Åpningstid i romjul vil 

være behovsprøvd.   

Barnehagen vil i løpet av året etterspør om barna skal ha fri og ferie. Fri og ferie registreres i 

visma appen. Når det nærmer seg jul, påske og sommer vil dere få en frist med å gi 

tilbakemelding på om ditt barn skal ha fri. Det er viktig for alle å vite hvor mange barn som er 

her i ferier. Personalet avvikler sin ferie og avspaserer når det er færrest barn i barnehagen. 

Vi ønsker at flest mulig er på jobb når barna er her! Ikke meldt barna på opphold dersom 

dere vet at barna skal ha fri.  

TØYANBEFALINGER 

Vi er aktive i barnehagen, vi leker, klatrer, maler, spiser osv. Det er bra med klær som tåler 

en flekk eller to. Barnehagen er ikke erstatningsansvarlig for klær og sko/støvler.  

o Alle klær og sko skal merkes!  

o LAG PÅ LAG fungerer svært godt for små og store. I vinterhalvåret er det ønskelig 

med tynn ull innerst, den absorberer fuktighet og holder svært godt i varmen. Utenpå 

der kan det være et lag med enten fleece eller ull, og ytterst noe vindtett.  
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 I barnehagen må det være: 

o Tøyskifte: genser, bukse, truse, kortbukse(sommer), tskjorte og 

sokker 

o Regntøy, gummistøvler, utetøy, dress (vinter) votter og lue 

o Fra september: ekstra genser og bukse i ull/fleece, hals/buff 

(ikke skjerf), ullsokker, tynn lure/pannebånd, varm lue, votter. 

o Sko som passer barnets fot og som er tilpasset årstiden.  

 

 

 

 

o På kalde dager er ikke gummistøvler et alternativ. Barna skal ha gode, vanntette 

vintersko. Er noe for lite eller for stort ødelagt, sender vi det med hjem. Ellers er det 

ditt ansvar å sørge for at barna har klær til inne og utebruk i allslags vær.  

o Utetøy henger i garderoben. Når det gjelder sko og støvler, bruk støvlestativ i 

grovgarderoben. Ekstra skift skal ligge i fingarderoben. Luer, votter osv ligger i hylle i 

fingarderoben. Pass på å ta med vått tøy hjem til tørk, det rekker ikke tørke i løpet av 

natta i barnehagen.  

 

  

 

 

 

 

 

PROSEDYRER VED PANDEMIER OG SYKDOM 

Pandemiutbrudd: 

Ved utbrudd av pandemier, vil dette kunne påvirke hvordan barnehagen driftes. I løpet av 

våren 2020 fikk vi erfaring med det. Koronapandemien ble utfordrende for mange og vi 

måtte i en periode stenge barnehagen for så å åpne gradvis opp igjen. Barnehagen forholder 

seg til råd og pålegg som gis av Regjering og Folkehelseinstituttet, som smittevernveilederen 

som kom under covid-19 utbruddet. Det er utarbeidet en trafikklysmodell som deler inn i 

rødt, gult og grønt farenivå. Til hvert nivå er det beskrevet tiltak som må gjennomføres for å 

ivare ta smittevern. I Vennesla kommune vil vi i slike situasjoner ha tett samarbeid med 

kommuneoverlegen, som godkjenner og kvalitetssikrer tiltak. 

Viktig å vite:  

o Barn som ikke kan følge dagsrytmen eller kan være ute, skal som hovedregel holdes 

hjemme.   

o Alt fravær meldes barnehagen innen kl. 9.30, du kan registrere barnets fravær i 

Visma Flyt foresatt appen.  

o Alvorlig smittefarlige sykdommer meldes umiddelbart til styrer.  

 

Når må barnet holdes hjemme:  

o Vi forholder oss til det kommunelegen og folkehelseinstituttet sier. Les mer her 

o Feber  

o Oppkast, barnet må være symptomfri i 48 timer.  

o Diare, barnet må være symptomfri 48 timer.  

https://www.fhi.no/sv/barnehage/
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o Ved mye og vedvarende diare/oppkast problematikk i barnehagen oppfordres alle til 

å ta ekstra hensyn! Husk å vaske hendene når du kommer og når du går!  

o Nedsatt allmenntilstand ved f.eks forkjølelse og urinveisinfeksjon.  

o Ved kraftig allergi og astma må dere avtale og snakke med personalet.   

o Har barnet nedsatt allmenntilstand og er slapp, er det best å være hjemme.  

o Ved utbrudd av pandemi, gjelder retningslinjer og smittevernregler fra 

folkehelseinstituttet.  

 Vi har lite muligheter til å følge opp enkeltbarn som er syke. Når det går en voksen bort for å 

være hos et barn som trenger et fang og en voksen fordi de er syke, går det utover de andre 

barna og de ansatte.  

Når ringer vi til dere foreldre/foresatte for å be dere komme og hente 

barnet?  

o Ved oppkast.  

o Ved diare, hos barn med bleier, ser vi an den første bleia – dersom det innen kort tid 

kommer ei til, ringer vi.  

o Ved feber  

o Nedsatt allmenntilstand, barnet er uvanlig slapt og trøtt.  

o Kutt/fallskader. Om nødvendig drar to av personalet til legevakta og møter 

foreldre/foresatte der.  

Personalet diskuterer alltid seg imellom før det ringes. Det er viktig å avklare/ bli enige om å 

ringe er det riktige. Vi ringer heller en gang for mye, enn en gang for lite. Vi ønsker en åpen 

dialog med dere, og at dere som foreldre/foresatte holdes informert om deres barn.  

Vi opplever dessverre av og til at barn som har kastet opp i løpet av natta leveres i 

barnehagen. Dette kan være svært smittsomt, og av respekt for de andre familiene og av 

hensyn til barnet ber vi om at våre retningslinjer følges.      

Hva gjør vi dersom et barn skader seg eller blir alvorlig syk i barnehagen?  

o Dersom barnets tilstand er av en slik karakter at vi vurderer at barnet trenger 

legehjelp ringer vi 113 eller tar barnet med på legevakta.  

o Foreldre kontaktes umiddelbart  

o En fra personalet er sammen med barnet helt til foreldre/foresatte kommer.  

o Det skrives skademelding etterpå som gjennomgås på gruppemøte for personalet.  

o Dersom det oppleves dramatisk for de andre barna har vi rutine for å samtale mye 

med dem om det som har skjedd.  

 Når barnet trenger medisin i barnehagen  

Hvis barnet trenger medisin etter at almenntilstanden er såpass god at det kan gå i 

barnehagen, må foreldrene gi en skriftlig fullmakt for dette. Denne skal også inneholde 

forklaring på hvorfor barnet trenger medisiner og forklaring på hvordan medisineringen skal 

foregå. Skjema for dette kan dere laste ned fra hjemmesiden eller fås i barnehagen.  
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Håndvask når du kommer og når du går   

Som et tiltak for å forebygge smitte ber vi alle foreldre og barn vaske hendene når de 

kommer og når de går fra barnehagen.  

Det er vasker i garderobene og her er det dispensere med både såpe og antibac. Det er ikke 

tilstrekkelig kun å bruke antibac, man må først bruke såpe og varmt vann. Fint om foreldre 

også hjelper barna sine med håndvasken på morgen og ettermiddag.  

 

VIKTIGE DATOER I LØPET AV BARNEHAGEÅRET 

August:  

24. Foreldremøte avdelingsvis i barnehagen   

  

September:  

14. september: felles foreldremøte med RVTS for alle 

kommunale bhg 18-19.30 

Uke 38: Brannvernuke  

  

Oktober:  

Uke 40: Skolen har høstferie  

21. oktober: Felles planleggingsdag RVTS   

Uke 42/43 Forut Aksjon  

24. oktober FN dagen   

 

November:  

25. Frist for å legge inn fravær for romjul via appen.  

  

Desember:  

24.  Julaften, behovsprøvd åpningstid   

31. Nyttårsaften, behovsprøvd åpningstid  

  

Januar: 

2. Felles planleggingsdag RVTS  
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Februar:  

6. Samenes nasjonaldag   

Karneval 

Uke 8: Skolen har vinterferie 

  

Mars:  

1. Frist for nye barn til å søke barnehageplass.   

11. Frist for å registrere påskefri 

  

April:  

5.  Barnehagen stenger klokken 12:00 

21. Barn må registrere sommerferie  

21. og 22. Id al-fitr 

  

Mai:  

17. Grunnlovsdagen – stengt 

18. Kristi Himmelfartsdag - stengt  

19. Felles planleggingsdag - stengt  

29. 2. pinsedag - stengt  

  

Juni: 

Avslutning for skolestarterne  

19 og 20. juni planleggingsdag  

  

Juli:  

Barnehagen har sommerstengt i 3 uker – uke 28, 29 og 30. (10.- 28. juli).  

  

Det vil i løpet av barnehageåret komme flere arrangementer, disse vil bli informert om 

underveis – så følg med!   

 

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN 
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Vennesla kommunestyre har vedtatt nye vedtekter for de kommunale barnehagene, de er 

gjeldende fra 15.04.21.  Alle foreldre/foresatte skal gjøre seg kjent med disse. 

Vedtektene kan du lese her. 

SATSER  

For barnehageåret 2022 – 2023 gjelder følgende satser: 

Oppholdstid:  

100 % plass  kr 3 050,- 

Kostpenger pr måned: 

100 % plass kr 400,- 

Tur- og festpenger: 

100 % plass: kr 200,-  

For sent hentet barn jfr. barnehagens vedtekter §7:  

«Ved for sen henting må det betales et gebyr fastsatt av kommunestyret. Gebyrets størrelse vises i 

den enkelte barnehages årsplan/hjemmeside» 

For barnehageåret 2022 -2023 er dette beløpet på kr 350,-  

Redusert foreldrebetaling: 

Ingen skal betale mer enn 6 % av samlet inntekt. For barn over 3 år er det i tillegg mulig å 

søke gratis kjernetid 20 timer pr uke. Elektronisk søknadskjema med informasjon finner dere 

på kommunens hjemmeside, skjema fra A til Å, og heter Barnehage – søknad om redusert 

foreldrebetaling, som du finner her. 

 

https://www.vennesla.kommune.no/vedtekter-kommunale-og-private-barnehager.487914.no.html
https://www.vennesla.kommune.no/soek-redusert-foreldrebetaling.415563.no.html

