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Opplysninger i alfabetisk rekkefølge
Pr. Januar 2014 er det følgende ordninger og aktiviteter som gjelder. Tilbudet
kan endre seg utifra personal og kompetanse, økonomi og barnegruppens
sammensetning:
Bursdagsfeiring
Bursdagene markeres med flagg og lapp med navn og gratulasjoner. Vi lager krone, synger
bursdagssang og har ”rakettoppskyting”. Foreldrene har med fruktfat, kake, is, fruktsalat el.l

Bålmat
Bålmat er all mat som kan varmes på bålet.
I perioden 15. september til 15. april er det lov å tenne bål. Tips: se an været! All mat som
barna har med seg på turdagene skal kunne spises kald.
Bålkaffe/foreldrekaffe
Vi har foreldrekaffe på stamstedet vårt i skogen etter 15.9. Dere blir invitert på ettermiddagen
fra kl.15.30 til kl.17.
Vi tenner bål, serverer kaffe og te, og dere kan ta med bålmat.
Bilder fra dagen i dag
Vi bruker bilder og skriver litt om hva skjedd i løpet av dagen.

Foreldreinnsatsdager
Hver familie har tre innsatsdager i løpet av barnehageåret. Dersom vi har foreldre med barn
på begge avdelingene (søsken), deler vi deres innsatsdager mellom oss. I månedsskiftet
august/september og i begynnelsen av januar blir det hengt opp en liste over de aktuelle
foreldreinnsatsdagene. Dere velger dager og skriver opp familiens navn.
På foreldreinnatsdagen skal:
Mobil telefonen skal være på lydløs eller på vibrasjon for ikke å forstyrre. Trenger en å ringe,
gjør det borte fra barn og andre voksne. Kaffe og tekopper skal ikke vandre rundt, men settes
på benken inne eller på hylle ute.

Foreldresamtaler
Vi tilbyr foreldre en foreldresamtale på høsten. Hensikten med samtalene er at dere som
foreldre skal få informasjon om og gi tilbakemelding om barnets utvikling og trivsel. Vi er
også interessert i å få tilbakemeldinger fra dere dersom det er noe dere er spesielt opptatt av.
Ønsker en flere samtaler, avtaler vi det direkte.

Garderoben
Det er foreldrenes ansvar å holde orden på barnets garderobeplass i indre og ytre garderobe.
Personalet hjelper til med hvilket tøy som egner seg best. Umerket tøy som blir funnet blir
lagt i hittegodskurven. Tegninger og lignende som ligger i hyllen tas med hjem.

Informasjon
Dere får månedsplaner på mail og de ligger på hjemmesiden vår www.kbfb.no.
Skjer det endringer, vil det komme rettinger på månedsplanen, en ekstra lapp som henger på
ytterdøra eller informasjon på e-mail.
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Klubbdagene
Barna deles inn i grupper/klubber etter alder. Tirsdag og torsdag er det klubber, og klubbtiden
er fra klokken 9.30 til ca.14.00. På klubbdagene og turdagene skal sekkene henge ferdig
pakket ute på de nederste knaggene.

Leker i barnehagen.
Vi ønsker ikke at barna har egne leker i barnehagen. Vi tar barna med på råd når vi skal kjøpe
inn nye leker til avdelinga, slik at alle får komme med sine ønsker.
Mat/måltidene
Måltidene og matpakkene betyr mye for barna. De snakker om maten, ser på hverandres mat.
Vi ønsker en matpakke til hvert måltid. Barna får melk til hvert måltid og frukt til trematen.
Vi har ikke faste plasser ved bordene, både barn og voksne rullerer.
Frokosten er fra kl. 7.30 til 08.45. Barnet må ha med matpakke.
Lunch er fra ca 11–11.30 enten vi er på tur eller i barnehagen. Den settes i kjøleskapet på
hylle merket ”12–mat” de dagene vi er i barnehagen.
På turdagene skal matboksen og drikke være i den ferdigpakkede sekken som henges ute.
Når dere sender med drikke, avpass det etter temperaturen, kald drikke på varme dager og
varm drikke på kalde dager. Pass på at de minste barna ikke har med for store termoser, og
drikken må ikke være så varm at de brenner seg.
Tomaten spiser vi ca 14.00 på begge avdelinger, ute eller inne avhengig av årstid og vær.
Maten settes i kjøleskapet på hyllen merket ”2- mat”.
Meldingsbøker
Etter foreldrenes ønske har vi meldingsbøker for å nå frem med ulike beskjeder.
Merking av tøy og gjenstander
Merket tøy gjør vår hverdag lettere. Bruk gjerne tusj, men husk å skrive over med jevne
mellomrom. Skriv gjerne på vaskeetiketten.
Husk å navne fottøyet, skistøvlene, skiene og stavene, sekkene, sitteunderlaget, matboksen,
og termosen. Se av og til i hittegodskurven.

Ordensbarn
Hver uke er det to barn som er ordensbarn. Dette skjer ved trekning hver fredag. Deres
oppgaver er å hjelpe til med borddekking og ringe med ryddebjella når det skal ryddes.

Ski
I vinterhalvåret har barna anledning til å ha med ski, og ha dem stående i barnehagen. Vi har
en skiboks som settes inn hver ettermiddag når barnehagen stenger. Skiene må leveres ferdig
smurt med dagens smurning, ski og staver buntet sammen med to remmer (ikke strikk eller
hyssing), en oppe og nede. Vi putter remmene i barnas lomme eller i lokket på sekken. Barna
bærer egne ski og staver når vi skal på ski. Vi anbefaler ikke smørefrie ski for barna.
Skistaver
Vi bruker ikke skistaver når vi går på ski innafor gjerdet (i barnehagen) eller når vi har skileik
i bakker. Staver brukes bare når vi går på ”skitur”. Stavene skal merkes med navn.
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Skigamasjer
Lange gamasjer er helt nødvendig.
Når vi går på ski, er det viktig å tette igjen nederst for å unngå snø innenfor som gir våte og
kalde føtter.
Skiklær
Husk at barn som går på ski fort blir varme og svette. På ski er det greit med en genser mindre
enn i utetiden ellers. Utedressen må ha plass til å røre seg i, falle og reise seg opp.

Turer og turutstyr
Hver klubb har sitt stamsted. Turene går som regel dit, men også andre steder. Se skrivet ”Det
finnes ikke dårlig vær, men ofte dårlig med klær…”
Sekk
Sekken blir ikke kontrollert før turen starter, det er foreldrenes ansvar at alt som trengs er på
plass. Sekken må ha brystreim.
Termos: Stål, 0,5 – ¾ liter er passe. Gjerne smal som passer for små hender. Trykk- knapp –
kork.
Ekstra votter: det skal alltid ligge et vottepar i sekken høst, vinter og vår, i tillegg til vottene
i garderoben.
Sitteplate: sammenleggbar isoporplate skal ligge i sekken hele barnehageåret.
Kniv: Bamse- Maxibarna kan ha med seg kniv i sekken. Kniven tas opp bare etter avtale med
en av de voksne. Barnehagen gir råd om egnet kniv eller sjekk spikk.no. Den må holdes skarp
(”Å ha kniv uten bryne er som å ha en bil uten hjul ...”). Vi har enkle spikkeregler som barna
må følge.
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