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VELKOMMEN SOM FORELDER /FORESATT 
I KORNNHAUG BARNEHAGE. 

 
Tlf;  61 22 09 79. Mobil: 948 59 097 

      
     E – post; kornhaug.barnehage@gausdal.kommune.no 
 
Dere beholder den plassen dere har blitt tildelt til barnet skal starte på skolen eller dere 
ønsker å endre den eller si opp. Dere trenger ikke søke på nytt hvert år og det er 1 mnd 
oppsigelsestid fra den 1. i hver måned. 
 
Barnehagen består av tre avdelinger for barn i alderen 0 – 6 år. 
 

 Maurtua  - barn i alderen  0 – 2 år 
 Nøtteliten - barn i alderen  2 - 3 år 
 Revehiet  - barn i alderen  4 - 6 år 
 
Selv om vi har 3 forskjellige avdelinger ser vi både ungene og personalet under ett. 
På den måten kan vi gi et best mulig tilbud til de enkelte ungene ut fra deres eget 
modningsnivå. Vi jobber og en del på tvers av avdelingene, for eksempel i ulike lekegrupper. 
 
 
 
 
 
 

PERSONALET 

 
Vi ønsker å skape en trivelig atmosfære i barnehagen, hvor åpenhet, tillit og trygghet vil bli 
vektlagt. Videre vil vi jobbe for at alle i personalgruppa får anledning til å bruke sine evner, 
interesser og menneskelige ressurser best mulig. Vi ønsker også å møte barn og foreldre 
med felles holdning i viktige spørsmål. 
 
Barnehagens grunnbemanning 
1 styrer/barnehagelærer   i 100 % 
4 pedagogiske ledere/barnehagelærer i 100 % 
5 assistenter/Fagarbeidere           i 100 % 
1 rengjøringsassistent   i   45 % 
 
Enkelte år har barnehagen ekstra personalressurser i forhold til barn som trenger ekstra hjelp 
og støtte. Dette kan være assistent, barnehagelærer eller spesialpedagog.  
Vi har av og til personer hos oss som er utplassert gjennom NAV, skoleelever, fagarbeidere 
og studenter. 
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PERSONALET 2017/2018 

Styrer:                          Ann Kristin Brudal  80 % 

Mobil Ann Kristin:                   977 68 292 

E-post :  ann.kristin.brudal@gausdal.kommune:no 

 

Vaktmester: David Kallestad     Renholder: Kari R. Saghaugen 

Maurtua 1-2 år  

Pedagogisk leder           Synnøve Myklebø      100 % 

Assistent                      Linda Stubberud          100 % 

Assistent                Siv Kristin Eng             100 % 

 

 

Nøtteliten 2-3 år 

Pedagogisk leder                     Bente Mork        100 % 

Assistent                 Marith Sagbakken       100 % 

Assistent                   Lise Øwre           100 % 

 

Revehiet 4-6 år     

Pedagogisk leder                      Elin Granberg Svinsaas      100 % 

Pedagogisk leder     Jorid Kjernli                80% 

Barnehagelærer    Ann Kristin Brudal      20% 

Assistent      Stine Bjerkli                100 % 
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OPPSTART I BARNEHAGEN 
 
Å begynne i barnehagen kan for noen av barna være en stor overgang, for noen foreldre 
også. Det er derfor viktig at dere som foreldre og vi som ansatte i barnehagen samarbeider 
om tilvenningsperioden. 
 
 

Noen råd som kan gjøre tilvenninga lettere; 
 
- sett av tid til å være i barnehagen sammen med ungen de første dagene.  
Noen greier seg alene etter 1 – 2 dager mens andre trenger ett par dager til.  
 
- de første dagene kan dere gjerne være i barnehagen sammen med ungen den stunda dere 
er i barnehagen.                                              
Etter hvert kan dere la barnet være alene i 1 – 2 timer for så å øke gradvis. (Det er viktig at 
disse første dagene ikke blir for lange, 3 – 5 timer er nok.) 

 
Det er dere som foreldre og ikke ungen som bestemmer når dere skal gå.  
Si ikke ”kan jeg gå nå”, bruk ” nå går jeg ”.  
Gjør dette selv om ungen begynner å gråte, her skal vi, personalet, ta over. 
Ikke lur dere unna men si ” ha det, nå går jeg ”. Fortell ungen på forhånd når dere kommer 
igjen. Vær nøye og bruk forståelige tidsbegreper, for eksempel; 

- jeg kommer igjen når dere har gått ut. 
      

 
 

Nøl ikke med å ta opp ting dere føler som vanskelige. 
Fortell oss om dette og si hva dere ønsker at vi skal bidra med. 

 
VI HAR TAUSHETSPLIKT. 

 
 
 
 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

 
Åpningstid: 
Vi holder åpent mandag – fredag, kl.07.oo – 16.30.  
For de som har behov åpner vi klokka 06.45 om det meldes i fra dagen før om tidlig 
ankomst. 
 
Jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl.12.00.    
Se vedtekter for ytterligere informasjon… 
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Betaling av barnehageplass 
Dere vil få regning tilsendt fra Gausdal kommune. Betalingssatsene fastsettes av 
kommunestyret. 
 
Barnehageplassene koster pr. d.d.:   
100 % plass 5 dager i uka  kr. 2730,- kost: kr. 422,- 
 60 % plass 3 dager i uka  kr. 1802,- kost: kr. 253,- 
 40 % plass 2 dager i uka  kr. 1201,-     kost: kr. 169,- 
 
Betaling kreves inn 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.  Det gis 30 % søskenmoderasjon 
på oppholdsbetaling til det yngste barnet. Andre søsken får 50 % moderasjon. Dette gjelder 
også om barna har plass i forskjellige barnehager i kommunen. 
 
Matpenger 
Barna får både frokost og formiddagsmat med melk, og ett eftas måltid frukt/knekkebrød i 
barnehagen for den summen dere betaler inn.  
Dere betaler matpenger på samme regning som oppholdsbetalingen. 
Prisene kan justeres i løpet av året, men da får dere beskjed. 
 
Dersom barnehagen har ledige plasser er det muligheter for å kunne leie/kjøpe dagplass 
(gjelder barn som allerede har plass i barnehagen).  
 
Oppsigelse av barnehageplass, 
Dette finner du i vedtektene som du fikk ved tildeling av plass.. Vær oppmerksom på at en 
barnehageplass ikke kan sies opp seinere enn slutten av februar og barnet kan bare gå ut 
mars måned, hvis du ikke ønsker å betale ut barnehageåret. (d.v.s juni måned) 
 
Planleggingsdager 
Personalet har fem planleggingsdager pr. år. Planleggingsdagene er fordelt utover hele året 
og blir brukt til følgende:   

 pedagogisk planlegging og evaluering 

 personalsamarbeid 
 faglig utvikling 

Tre planleggingsdager er felles med skolene, dette er to dager i august rett før skolestart, og 
en rett etter nyttår. 
De to siste er valgfri og vil bli fastsatt i årsplanen for barnehagen. 
På planleggingsdagene er barnehagen stengt. 
 
Taushetsplikt 
Alle ansatte og samarbeidsutvalget er pålagt taushetsplikt, og skriver under på dette. Det 
samme gjelder for studenter/elever som er knyttet til barnehagen. 
 
Merking av klær og utstyr 
Alle klær, sko, støvler og annet utstyr som barnet har med i barnehagen skal merkes med 
navn.  
 
Sykdom/ fravær 
Dersom barnet er sykt eller av andre årsaker ikke kommer i barnehagen, må det gis beskjed 
til personalet (helst fra morgenen av). 
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Er barnet for sykt til å følge dagsrytmen, er det også for sykt til å være i barnehagen. Det 
samme gjelder hvis barnet har smittefare.  
 
Dersom barnet blir sykt mens det er i barnehagen, kontaktes foreldrene slik at barnet kan bli 
hentet. 
 
Hvis barnet må ha medisiner mens det er i barnehagen er vi selvfølgelig behjelpelig med det. 
Dere må skrive under på at barnehagepersonalet ikke er ansvarlige hvis barnet får en 
reaksjon på medisiner, hvis vi er de første som gir barnet dette.  
 
 
 
Bursdagsfeiring 
Barnas fødselsdag blir feiret i barnehagen. Personalet  
forbereder feiringen sammen med barnet, vi flagger, lager krone og holder fest 
Dere trenger ikke ta med noe hjemmefra!.   
  
Hva barnet skal ha med i barnehagen, litt avhengig av alder på barnet: 
 Vogn til å sove i. 
 dynetrekk (str. 80 X 100), putevar og laken; gjelder for barn som skal sove i barnehagen. 

Husk også kosedyr og smokk for dem som trenger det. 
 bleier; barn som bruker bleier, må ha med egne bleier i barnehagen. 

 Kopp; på alle avdelingene har barna egne kopper på garderobehyllene/badet, slik at de 
kan gå og drikke vann ved behov. 

 Skifteklær; ekstra sett bukse, genser, strømpebukse, truse og sokker. Alle barna har egen 
kurv i garderoben hvor skifteklær kan ligge. Hvis barnet har lånt klær av andre barn, ber 
vi om at klærne blir tatt med hjem og vasket før de leveres tilbake så raskt som mulig. 

 Klær for all slags vær; vi er mye ute, så dere må ta med klær som passer til alle værtyper 
og årstider. Blant annet regntøy, bobledress, støvler og lignende. Klærne kan henge i 
barnehagen dersom det er ønskelig. Ta med klærne hjem til vask minst hver fredag. Vår 
og høst er det behov for å vaske klærne oftere. Det er ikke hyggelig verken for store eller 
små når grusen drysser av klærne ved påkledning. 
I tillegg ber vi dere også om å rydde på plassen i garderoben hver fredag og sjekke at det 
er tilstrekkelig med skifteklær i kurven. 
På forhånd takk! 

 

 Egne leker: Barna skal ikke ha med egne leker i barnehagen. Kosekluter og bamser som 

brukes ved soving er lov 

 
 
 Ankomst; den daglige kontakten mellom hjem og barnehage er av stor betydning for 

barna, foreldrene og personalet. Dere blir derfor møtt av en voksen i garderoben om 
morgenen, så langt det lar seg gjennomføre. Hvis vi av en eller annen grunn skulle bli 
forhindret fra dette, vil vi at dere blir med barna inn på avdelingen eller kjøkkenet og gir 
beskjed om at dere har kommet.. Det er viktig for barnet for å føle seg velkommen og 
viktig for personalet for å holde oversikt over hvor mange barn som er på avdelinga til en 
hver tid. 

 
 
 



 7 

 Lek; mye av dagen er avsatt til lek. Da kan barna selv velge hva de vil leke med og hvem 
de vil leke med. Leken er barnas mest dominerende aktivitet og nettopp derfor er den så 
viktig å ta vare på. Dessuten vet vi at barna lærer mye gjennom leken. Leken gir barna 
muligheter til å ta initiativ selv, prøve ut forskjellige roller, gjøre nye erfaringer, trene på å 
samarbeide, trene språket, bruke kroppen aktivt, løse problemer, øve opp 
konsentrasjonsevnen og sist men ikke minst knytte vennskap.  
Leken stimulerer hele barnets utvikling. 

 
For barnet er leken lystbetont og morsom i seg selv.  

 
Men vi vet også at noen barn har vanskelig for å leke og for å bli godtatt i leken. Det er 
viktig å hjelpe og legge til rette for disse barna, slik at de kan lære å leke og få aksept 
blant de andre. Dette er en viktig jobb for personalet. 

 

 Samlingsstunder; Vi samler ungene til ca ½ times samvær, hvor vi blant annet samtaler, 
synger, leser, forteller, leker og tar opp diverse emner i forbindelse med årsplanen. Dette 
er en fin anledning for ungene til å fortelle/formidle noe for en større forsamling, lytte til 
andre, delta i og bli glad i fellesskapet. I løpet av året har vi også fellessamlinger for alle 
tre avdelingene. 

 

 Henting; det er viktig at dere sier ifra til personalet dersom det er noen andre enn dere 
foreldre som henter barnet i barnehagen.  
Vi ser det som særdeles viktig at dere sier ”ha det” til en av de voksne i barnehagen før 
dere tar med dere barna hjem. Dette markerer en avslutning på dagen for barna, og det 
er viktig for at personalet skal kunne holde oversikt over hvor mange barn vi til enhver tid 
har i barnehagen. 
 
 
 
 

 

SAMARBEID MED FORELDRENE 
Vi ønsker å ha et åpent og nært samarbeid med dere som foreldre, der vi utveksler 
informasjon om barnet og om arbeidet og aktiviteten i barnehagen. 
Vi ønsker å tilrettelegge for et samarbeid som bygger på trygghet og tillit, der alle til enhver 
tid har mulighet for å ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen generelt. 
 
Vi legger vekt på følgende; 

 Daglig kontakt ved bringing og henting 
 Foreldresamtaler, som vi tilbyr dere minimum en gang i året. Dere foreldre har 

selvfølgelig anledning til å be om en samtale også ellers i løpet av året. Samtalen 
skal være en dialog mellom foreldre og personale der begge parter utveksler 
informasjon og erfaringer omkring barnet.  

 Foreldremøter brukes blant annet til gjennomgang av årsplan, informasjon, 
diskusjoner om spesielle emner og eventuelt foredrag om et aktuelt tema. 

 Foreldrekaffe; dere blir invitert til sosialt samvær når dere kommer for å hente 
barna. Tidspunktet er fra kl.14.oo og utover ettermiddagen. Dere har selv ansvaret 
for egne barn når dere kommer på foreldrekaffe. Arrangementet er som regel 
avdelingsvis, og dere vil på forhånd få beskjed om dato. 

 Foreldrefrokost: Lysfrokost før jul og påskefrokost har blitt to gode hyggelige 
tradisjoner i Kornhaug. 
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 Foreldretavla med nyttig informasjon bør/skal leses daglig 
 Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt 

og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til 
barnehagen. 

 Foreldrenes arbeidsutvalg er et samarbeids- organ for foreldre, personale og eier. 
FAU skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å 
fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. FAU skal bli forelagt og 
har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, 
virksomhet og forholdet til foreldrene.  
FAU består av: 6 rep. fra foreldrene og eiers representant (styrer) 
Foreldrenes representanter blir valgt på foreldremøte på våren/høsten, de blir valgt 
for 1 år, men vi oppfordrer en av foreldrene til å sitte i 2 år. 
FAU konstituerer seg selv. 

 
 
 
ER DET NOE DERE LURER PÅ I FORHOLD TIL DET SOM STÅR I HEFTET ELLER NOE ANNET SOM ER 
UKLART, BARE SPØR ELLER RING! 

 
VI ER HER FOR BARNET OG DERE, OG DET ER SELVFØLGELIG DEN DAGLIGE KONTAKTEN MELLOM 
OSS SOM ER ALLER VIKTIGST 

  
 
 

                    VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN! 
       
                           MED HILSEN PERSONALET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


