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Barnehagens innhold: 
 
Barnehagen jobber ut fra et helhetlig læringssyn hvor omsorg, danning, lek og læring henger 
nøye sammen. Der legges grunnlaget for livslang læring på alle områder. Læring skjer først 
og fremst gjennom lek og samspill med andre barn og voksne. Gjennom god omsorg, der 
barna får medvirke og prøve ting selv, blir de trygge, selvstendige og utvikler god selvfølelse. 
Barna utvikler sosial kompetanse i samhandling med andre. De lærer å forstå egne og andres 
følelser, konfliktløsning, respekt og toleranse for hverandre. Kommunikasjon og språk er 
avgjørende ferdigheter i dette.  
 
Vi legger vekt på å utvikle gode relasjoner i 
et inkluderende fellesskap. Det legger 
grunnlag for trygghet, trivsel og vennskap. 
Gjennom lek og utforsking der vi undrer 
oss sammen, lærer barn om seg selv, andre 
og verden rundt. Barna medvirker til egen 
læring. Våre temaer og prosjekter tar 
utgangspunkt i barnas interesser.  
 
Barnehageloven og Rammeplan for 
barnehager bestemmer barnehagens 
innhold og oppgaver.  Barnehagene velger 
ulike arbeidsmetoder for å oppnå sine målsettinger. Nærmere informasjon vil dere få av 
personalet i barnehagen og gjennom årsplan, periode-/ månedsplaner, foreldremøter og 
foreldresamtaler.  
 

Planer, lovverk og forskrifter 
 
Barnehageloven med forskrift om rammeplan for barnehager 
Stortinget har i lov om barnehager (Barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser 
om barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (rammeplanen) fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og 
oppgaver. 
 
Barnehageloven §1 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (…) Barnehagen skal 
møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til 
trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering.» (Regjeringen, 2018). 
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Rammeplanen for barnehager 
Rammeplan for barnehager fremhever barndommens egenverdi. Barnehagens 
samfunnsmandat sier at barnehagen sammen med hjemmet skal ivareta barns behov for lek 
og omsorg, og fremme danning og læring. Alle barn skal bli møtt ut ifra sine behov. 
Demokrati, gjensidig respekt, mangfold, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og 
helse skal fremmes i alle barnehager.  
 
Årsplan 
Hvert år utarbeider barnehagene en årsplan basert på rammeplanen og kommunale 
føringer. Den er et arbeidsverktøy for personalet og gir informasjon til foreldrene. 
 
Vedtektene 
Alle barnehagene har vedtektene, som er kontrakten mellom barnehage og foreldrene. De 
private barnehagene har egne vedtekter. 
 

Praktisk informasjon: 
 
Åpningstider for de kommunale barnehagene: 
 
            Hverdag 06:45 – 16:30 
 
Kommunale barnehagene er stengt følgende dager: 
 
Lørdager/Søndager 
Stengt i uke 28, 29, 30 
Julaften og to dager i romjulen 
Stenger kl 12 på nyttårsaften 
Stengt mandag tom onsdag før skjærtorsdag i påske 
Barnehagen stenger 5 planleggingsdager i løpet av året 

 

Barnehagene er stengt alle «røde dager»/bevegelige helligdager. 
 

De private barnehagene kan ha andre bestemmelser i sine vedtekter 
 
Hver barnehage har en dagsrytme for å skape forutsigbare dager for barna. Den kan variere 
fra barnehage til barnehage. Du får informasjon om dagsrytmen i din barnehage ved 
oppstart.  
 
Det er viktig å gi beskjed hvis dere leverer barnet senere enn kl 09:30 eller henter det før kl 
14 av hensyn til turer utenfor barnehagen. Si alltid ifra til en i personalet når dere har levert 
eller hentet barnet, slik at vi alltid har oversikt over hvem som er tilstede. Hvis barnet blir 
hentet av noen andre, må vi få beskjed om det. 
Barnehagen stenger klokken 16:30 og barna må hentes innen stengetid. 
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Ny i barnehagen  
Forskning om små barns tilknytning til andre barn og voksne viser at et godt samarbeid 
mellom foreldrene og personalet den første tiden i barnehagen er viktig. Vi inviterer dere til 
et besøk før oppstart. Den første tiden må foreldrene være sammen med barna. Sammen 
lager vi en egen plan for de første dagene for deres barn. Dere bør sette av minst 3 dager for 
tilvenningen i barnehagen. 
 
Personalet 
Alle barnehagene har en styrer, en eller flere assisterende styrere, barnehagelærere, 
fagarbeidere og assistenter. 
Personalet arbeider etter et vaktsystem hvor personaltettheten er størst midt på dagen når 
det er flest barn tilstede. 
 
Sykdom  
Syke barn skal ikke være i barnehagen. Gi oss beskjed når barnet er sykt. Blir barnet syk i 
barnehagen kontakter vi dere.  
Vi følger retningslinjer for syke barn som er utarbeidet av folkehelseinstituttet (www.fhi.no). 
Personalet skal normalt ikke gi medisiner til barna i barnehagen.  
 
 
Klær & utstyr 
Det er viktig at barna til enhver tid har klær tilpasset 

årstiden. Vi er ute hver dag, hele året, uansett vær. Spør 

personalet i barnehage hvis dere trenger informasjon 

om hvilke klær barnet trenger. Alt av klær og utstyr må 

merkes med barnets navn. 

Se tips for rett påkledning i kulda på 
http://morsmal.no/no/foreldre-norsk/2382-kle-barna-
riktig-i-vinterkulda 
 
Mye fine og pent brukte klær og utstyr finner dere på 
www.finn.no og ulike salgs- og byttesider på Facebook. 
 
Bursdagsfeiring 
Alle barnehagene markerer barnas bursdag, med blant 
annet sang, krone, flagg og ballonger. Ta kontakt med 
barnehagen, hvis du ønsker å vite flere detaljer rundt 
bursdagsfeiringen. Barnehagene serverer ikke kaker. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fhi.no/
http://morsmal.no/no/foreldre-norsk/2382-kle-barna-riktig-i-vinterkulda
http://morsmal.no/no/foreldre-norsk/2382-kle-barna-riktig-i-vinterkulda
http://www.finn.no/
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Utvikling av kulturell identitet og markering av høytider  
Barnehagen har en viktig rolle som 
arena for utvikling av kulturell 
identitet. I barnehagene er det barn 
med bakgrunn fra flere ulike kulturer, 
religioner og trosretninger. Det er 
viktig at alle barn føler seg inkludert 
og får bekreftelse på sin identitet i 
barnehagen. Samtidig skal 
barnehagen bidra til at barna utvikler 
toleranse og respekt for hverandre. 
En viktig metode i dette arbeidet er å 
markere høytider og tradisjoner 
knyttet til de ulike kulturene som er 
representert i barnegruppa.  Du kan 
lese mer om dette i brosjyren som er 
utarbeidet av Karljohansvern barnehage: 
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6-
253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf 
 
Måltider 
Foreldrene betaler kostpenger. 
Barnehagen tar hensyn til barnets allergier 
og individuelle behov for mat. Det er 
derfor viktig at dere gir barnehagen 
beskjed om dette ved oppstart. 
Barnehagen serverer lunsj hver dag. Barna 
kan også spise frokost og 
ettermiddagsmåltid. Alle barnehagene har 
fokus på et sunt kosthold, og serverer 
daglig frukt og grønnsaker.  
 
Taushetsplikt 
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt. Det sikrer at opplysninger som gjelder foreldre 
og barn ikke på noen måte blir tilgjengelig for uvedkommende. 
 
Politiattest 
Alle som ansettes i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. 
Styrene skal i tillegg vurdere om andre som jevnlig oppholder seg i barnehagen trenger å 
levere en slik attest. 
 
Redusert foreldrebetaling 
Dere kan søke om moderasjon eller fritak i foreldrebetalingen når kostnaden for 
barnehageplassen overstiger 6% av husholdningens samlede brutto inntekt.  
Det kan søkes om moderasjon eller fritak fra foreldrebetalingen i 20 timer per uke for to, tre, 

https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6-253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6-253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf
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fire og femåringer. Moderasjonen beregnes ut fra husholdningens samlede brutto inntekt. 
Søknad sendes barnehagesjefen. https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i2051ea25-1602-
4558-9644-f7f678a94daf/soknadsskjema-betalingsmoderasjoner-i-barnehagen-2019.pdf 
 
Endring av adresse/telefon/mail 
Du må legge inn endringer i adresse, telefon og epost på Din side på Horten kommune.no 
(https://horteng2.ist-asp.com/NO00701-pub/login.htm), hvor du logger inn med din ID eller 
Bank ID. Gi også beskjed til barnehagen, slik at vi alltid har oppdatert kontaktinformasjon, i 
tilfeller der vi har behov for å kontakte dere i løpet av dagen. 
 
Tillatelser, samtykke og reservasjoner 
Barnehagen trenger foreldrenes tillatelser og samtykke for eksempel til å reise med 
offentlige og private transportmidler, ta bilde og videopptak av barnet m.m. Ved oppstart får 
dere utdelt et eget skjema for å svare på dette. 
 
Soving 
De fleste barna som skal sove i barnehagen, 
sover ute i barnevogn. Etter avtale kan det 
tilrettelegges for å sove inne. Personalet 
informerer om hva dere trenger av utstyr for å 
sove ute tilpasset årstiden. Barnehagene har 
gode rutiner for å ivareta barna, enten de 
sover ute eller inne.  
 
Barn som sover ute må ha med vogn, 

dyne/vognpose/teppe, klær til å sove i, 

myggnetting og regntrekk.  

Det er utarbeidet en veileder for foreldrene 
og ansatte som omhandler «Hvile, ro og søvn» 
i Hortensbarnehagen.  
 

 
Foreldresamarbeid 
Barnehagene skal ha et tett samarbeid med 
foreldrene. Det er flere møtepunkter for dialog 
der foreldre kan være med på å påvirke barnas barnehagehverdag. De ansatte og foreldrene 
har et felles ansvar for å ta opp ting med hverandre. Foreldrene skal oppleve å få støtte og å 
ha innflytelse i forhold til eget barn. Samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. 
 
Daglig kontakt:  
Ved levering og henting utveksles informasjon mellom foreldre og personale. Noe 
informasjon gis også digitalt. 
 
 
 
 

https://horteng2.ist-asp.com/NO00701-pub/login.htm
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Foreldresamtaler:  
Foreldrene blir tilbudt minst 2 foreldresamtaler i året, det kan avtales flere samtaler ved 
behov. Pedagogisk leder kan sammen med foreldrene avgjøre om det er behov for å ha med 
styrer eller andre med på samtalen. Dette kan for eksempel være helsesykepleier, barnevern 
eller pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT).   
 
Bruk av tolk: 
I samarbeidet rundt barnets beste er det nødvendig at de foresatte og personalet 
kommuniserer godt og forstår hverandre. Pedagogisk leder avgjør i samarbeid med de 
foresatte om det er behov for tolk i møter og samtaler. Det er barnehagens ansvar å bestille 
tolk.  
 
Foreldremøter:  
Det inviteres til ett eller flere kveldsmøter for foreldrene i løpet av året.  
 
Foreldreråd:  
Foreldreråd består av alle foreldrene til barna i barnehagen, og skal fremme fellesinteresser 
til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom foreldrene og personalet skaper et godt 
barnehagemiljø. Foreldrerådet velger representanter til Samarbeidsutvalget (SU) og 
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 
 
Samarbeidsutvalg (SU): 
Samarbeidsutvalget består av like mange representanter fra foreldrene som de ansatte. 
Styrer innkaller og skriver referat. Utvalget skal behandle saker som er viktig for 
barnehagens innhold og for samarbeidet med foreldrene. SU skal fastsette årsplanen for den 
pedagogiske virksomheten. 
 
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU): 
FAU består av minst en foresatt fra hver avdeling. De kan bidra i samarbeidet mellom 
barnehagen og foreldregruppen. FAU kan også arrangere sosiale sammenkomster for barn, 
foreldre og ansatte i løpet av året.  
                                                      
Foreldreundersøkelsen: 
Horten kommune bruker 
foreldreundersøkelsen fra 
Utdanningsdirektoratet 
(Udir.no), som sendes ut digitalt 
hvert år. Den er oversatt til 
flere språk. 
 
 
 
Samarbeid med andre instanser  
Hvis dere er bekymret for barnet deres, kan dere spørre om en samtale pedagogisk leder 
eller styrer og. Barnehagene samarbeider med flere faginstanser, som for eksempel 
pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, barnevern, Familiehuset og skolen. 
Samarbeid om enkeltbarnet foregår alltid etter samtykke med foreldrene. 
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Samarbeid med skolen barnet skal begynne på 
Horten kommune har utarbeidet rutiner for overgangen fra barnehagen til skole.  
I den siste foreldresamtalen i barnehagen fyller pedagogisk leder og foreldrene ut et 
overføringsskjema til skolen. Ved behov, vil styrer inviterer til et overføringsmøte i 
samarbeid med foreldrene og skolen. 
 
 
Linker for minoritetsspråklige foreldrene med barn i Hortensbarnehagen: 
 

 Ressurshefte om samarbeid hjem – barnehage: 

https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6-

253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf 

 Horten kommunes hefte Barn med flere språk: «Hvordan lærer minoritetsspråklige 

barn norsk i barnehagen?» - https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i60420d03-

3f0a-4a58-92a8-db06bcf3bf9a/ressursheftet_barn_med_flere_spraak.pdf 

 Det flerspråklige bibliotek: https://dfb.nb.no/ 

 Film om Hortensbarnehagen: https://www.youtube.com/watch?v=B5efpFOOiKg 

 http://morsmal.no/no/ 
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