Informasjon om

Vonheim
barnehage
barnehageåret
2017/2018

Vi ønsker velkommen til barnehagen vår! En spesiell velkommen til nye barn og foreldre.
Vi vil arbeide for at hver og en skal trives her i barnehagen slik at barnehagen blir et godt
sted å være, både for barn og voksne!
VONHEIM BARNEHAGE
Fire avdelinger fordelt på to bygg.
 Litjstuggu/Kammerset: Småbarnsgruppe (1 og 2 år).
 Loftet: Småbarnsgruppe (2-år)
 Storstuggu: Storbarnsgruppe (3-5 år)
 Kjillarstuggu: Storbarnsgruppe (3-5år)
Åpningstid: Fem dager pr. uke fra kl. 7.00 – 16.30.
ULIKE TYPER TILBUD
Det gis heldagstilbud på 100 %, 80 %, 60 % og 50 %.
I tillegg gis det et tilbud til de som mottar kontantstøtte på 18,75 t pr uke fordelt på 2/3
dager pr.uke
P.g.a. de ulike tilbudene kan barnegruppene variere en del fra dag til dag.
Innholdsmessig betyr det at barn som har et større tilbud vil få med seg mer av ulike opplegg
barnehagen har enn de som har et mindre tilbud.
Det er ved oppstart nytt barnehageår i august fortsatt ledige plasser i barnehagen
SALG AV ENKELTDAGER
Ved ledig kapasitet selger barnehagene enkeltdager til de som allerede har plass i
barnehagen. Det kan da kjøpes halv dag (t.o.m. 5 timer) eller hel dag (over 5 timer). Ved
ønske om kjøp av enkeltdag, ta kontakt med personalet ved den enkelte avdeling.
Pris for enkeltdag: 1 – 5 timer pr. dag: kr 175, 6 – 9 timer pr. dag: kr 300
For de som har redusert tilbud er det ikke mulig å bytte dager i løpet av uka.
PERSONALET
Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder som har barnehagelærerutdanning. Øvrig
bemanning består av to fagarbeidere/assistenter, evt. en barnehagelærer og en
fagarbeider/assistent. Personalet følger et tredelt vaktsystem: tidlig-, mellom- og senvakt.
Ped.lederne og barnehagelærerne har avsatt 4 timer planleggingstid pr. uke.
FORSIKRINGSORDNINGER I BARNEHAGENE I RENNEBU
Rennebu kommune har tegnet kollektiv ulykkesforsikring i KLP skadeforsikring for alle barn
med plass i kommunale barnehager. Forsikringen omfatter skade/ulykke på direkte vei til og
fra barnehagen og hjemmet, innenfor barnehagens område og naturlige nærområde i
barnehagens åpningstid, deltakelse i lek og aktiviteter, turer og ekskursjoner i regi av
barnehagen/FAU og under reiser og arrangementer hvor barnehagepersonale er med.
Klær, briller og personlige effekter dekkes ikke av forsikringsordningen. Dette må evt.
forsikres av foresatte.
Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen (jfr. Vedtekter for
barnehagene i Rennebu).
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MÅLTIDER
Det settes av tid til frokost ved hver avdeling. De barna som ønsker å spise dette måltidet i
barnehagen har med matpakke. Frokost avsluttes kl. 9.00.
Barna får formiddagsmat servert i barnehagen. Det er for det meste brødmat, men
innimellom lages det også varmmat.
På ettermiddagen er det et lite mellommåltid som består av frukt, yoghurt eller for eksempel
knekkebrød sammen med evt. medbrakt matpakke.
Kostpengene kreves inn sammen med oppholdsbetaling. Kostpengene dekker utgifter til
formiddagsmat, frukt, drikke og bursdagsfeiringer.
I henhold til Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen vil vi sammen med foreldrene
bidra til at barna får et kosthold som fremmer god helse, utvikling og læring. Derfor ønsker vi
også å markere bursdagsfeiringer uten servering av søt mat og drikke, men i stedet finne
gode og sunne alternativer.
Ved andre anledninger for eksempel karneval, foreldre/besteforeldrekaffe og lignende kan
det bli servert søt mat og drikke som is, kaker, saft eller annet.
Informer personalet dersom det er mat barnet deres ikke skal ha pga allergi eller andre
årsaker.
SYKDOM
I henhold til Faglige råd fra Folkehelseinstituttet er det i utgangspunktet barnets
allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme.
Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldres skjønn. Som
hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen.
I tillegg bør syke barn i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre
smittespredning til andre. Diaré og oppkast er vanlige sykdommer som smitter veldig lett.
Barnet skal da være hjemme i 48 timer etter at de er symptomfrie. Barn med feber skal
holdes hjemme til de er feberfrie.
Viser for øvrig til Faglige råd fra Folkehelseinstituttet som er å finne på
www.rennebu.kommune.no (under oppvekst og utdanning/barnehage).
Det er viktig at barnehagen blir informert om barnets helsetilstand når det har vært syk. Slik
kan personalet gis forutsetning for å forstå barnets reaksjoner og legge til rette for at barnet
vil få det best mulig i løpet av barnehagedagen.
EGENERKLÆRING HELSE
I henhold til Barnehageloven § 23 skal de legges fram erklæring om barnets helse før barnet
begynner i barnehagen. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på
helsestasjonene, kan erklæringen gis av barnets foresatte.
Det er viktig at barnehagen blir orientert dersom det skjer endringer etter at barnet har
startet i barnehagen slik at det kan følges opp av personalet.
FRAVÆR
Dersom barnet ikke kommer på barnehagen skal det varsles i fra til barnehagen om
morgenen. Hver avdeling fører protokoll over oppmøte og fravær.
I henhold til barnehagens retningslinjer vil personalet ta kontakt med foreldre/foresatte
dersom fravær ikke er varslet og barnet har vært borte fra barnehagen i 2 dager. Dersom
personalet ikke oppnår kontakt med foreldre/foresatte vil det vurderes om det er nødvendig
å ta kontakt med andre instanser.
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PARKERING
Parkering i forbindelse med bringing og henting skal skje på parkeringsplassene.
Parkering rett ut for grindene er ikke tillatt.
Vi oppfordrer til å rygge inn bilene når det parkeres, det oppstår lett farlige situasjoner når
det rygges ut fra parkeringslommene.
Det er til visse tider både morgen og ettermiddag veldig fullt på parkeringsplassene våre. Vi
henstiller om at alle viser hensyn og ikke bruker større plass enn nødvendig.
Av sikkerhetsmessige årsaker ber vi også om at ved henting av barna, må ikke barna gå
utenfor porten før de går sammen med voksne.
Av miljø- og sikkerhetshensyn og av hensyn til våre naboer oppfordrer vi alle til å slå av
motoren i forbindelse med bringing og henting av barna til og fra barnehagen.
PLANLEGGINGSDAGER/KURSDAGER
Barnehagene har avsatt 5 dager til planlegging og etterutdanning. Disse dagene er
barnehagen stengt. Se egen tidsplan på siste side
DYR
Noen av våre barn er plaget med allergi og reagerer på kontakt med dyr. Vi ber derfor om at
dyr ikke bringes med innenfor gjerdet til barnehagen uten at det er avtalt med personalet.
INFORMASJON FRA BARNEHAGEN
På Rennebu kommunes hjemmesider www.rennebu.kommune.no under oppvekst og
utdanning/barnehage finner dere bl.a.:
- Årsplan for Innset og Vonheim barnehager
- Vedtekter for barnehagene i Rennebu kommune
- Satser for oppholdsbetaling, med bl.a. info om redusert foreldrebetaling
- Tidsplan
Ellers vil løpende informasjon fra avdelingene, for eksempel månedsmeldinger bli sendt ut til
foreldrenes e-post adresser. Det blir da gitt en påminnelse på foreldretavla i gangen eller på døra, om
at e-post er sendt ut.
De som heller vil ha informasjonen i papirform gir beskjed om dette til avdelingene der barnet går.

Vi håper at dere vil oppleve at barnehagen er et godt sted å være for barnet deres. Er det noe
dere ønsker kunne vært annerledes, vil vi gjerne høre det. Vi vil selvfølgelig også gjerne høre
hvis det er noe dere er fornøyd med. Ta enten kontakt med personalet på din avdeling, eller
ta en tur innom styrer.
Vonheim barnehage
August 2017
Marta Hage
Styrer
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OVERSIKT PERSONALE –Vonheim barnehage pr. august 2017
ADMINISTRASJON
Tlf: 72 42 81 90
mob. Marta Hage:
977 70 294

Marta Hage –Styrer
Mona Elven – Ass.styrer Vonheim (mandag og annenhver torsdag,
partallsuke)
Kari Aftreth – Kontorsekretær ( tirsdag og onsdag )

KAMMERSET/
LITJSTUGGU
Tlf:72 42 81 92
Mobil: 414 21 406

Oddny Anita Berntsen – Pedagogisk leder
Inger Kristina Waldal - Barnehagelærer
Maria Dezair Grindvold- Assistent
Linda Slettun Hovin - Fagarbeider
Britt Karin Haarr- Fagarbeider
Unni Smestu – Barnehagelærer

LOFTET
Tlf: 72 42 81 91
Mobil: 414 04 840

Kristin Dragåsøien- Pedagogisk leder
Astrid Strand - Barnehagelærer
Jorid Stene Drugudal – Fagarbeider
Siv Stokke – Assistent

STORSTUGGU
72 42 81 93
Mobil: 919 16 850

Monica Cristin Vennevik– Pedagogisk leder
Ingunn Langklopp – Assistent
Siri Aune - Barnepleier og
Anbjørg P. Kylling - Fagarbeider
Malin Paulsen – Vikar pedagogisk leder

KJILLARSTUGGU
Tlf:72 42 81 94
Mobil: 950 04 524

Mona Elven – Pedagogisk leder
Randi Flå - Pedagogisk leder og barnehagelærer
Anita Rømo – Fagarbeider
Toril Aasen Skjerve- Fagarbeider

RENHOLDER

Oline Berthelsen

LÆRLING

Maiken Grevstad

E-postadresser:
marta.hage@rennebu.kommune.no
mona.elven@ennebu.kommune.no
oddny.berntsen@rennebu.kommune.no
kristin.dragasoien@rennebu.kommune.no
monica.vennevik@rennebu.kommune.no
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TIDSPLAN 2017/2018 BARNEHAGENE I RENNEBU
HØST 2017
MÅNED
JULI
Voll og Vonheim: feriestengt uke 29 og 30;
oppstart etter ferie mandag 31.juli.
Siste dag for skolestartere blir før
feriestenging, fredag 14.juli.
AUGUST

KURS- OG
FRIDAGER FOR BARNA- Barnehagen PLANLEGGINGSDAGER
stengt

Onsdag 16.aug.(skolestart torsdag
17.aug.)

Intern planleggingsdag

NOVEMBER

Fredag 24. november

Kommunal kursdag

DESEMBER

Mandag 25. og tirsdag 26.desember (1.
og 2. juledag)
Vanlig åpningstid i romjula

VÅR 2018
MÅNED
JANUAR
Oppstart for barna: onsdag 3.januar

KURS- OG
FRIDAGER FOR BARNA- Barnehagen PLANLEGGINGSDAGER
stengt
Tirsdag 2. januar

Intern planleggingsdag

MARS/APRIL

Onsdag 14.mars
Påske 29.mars- 02. April

Kommunal kursdag

Første dag etter påske: tirsdag 03.april

Onsdag før skjærtorsdag stenger
barnehagene kl. 12.00

MARS

MAI/JUNI

JUNI/JULI
Voll og Vonheim: feriestengt uke 29-30

Tirsdag 01.mai - Offentlig høytidsdag
Torsdag 10.mai - Kristi Himmelfartsdag
Torsdag 17.mai - Grunnlovsdagen
Mandag 21.mai - 2.pinsedag
Torsdag 14.juni

Intern planleggingsdag

Det vises for øvrig til Vedtekter for barnehagene i Rennebu som sier at
- alle barn skal ta ut fire ukers ferie i løpet av sommeren
- barn som begynner på skolen må avvikle ferien før 1. august
- personalet har avsatt 5 dager til kurs- og planlegging pr år
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