INFORMASJON FOR

SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

SVENSEDAMMEN BARNEHAGE:
Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen
Telefon: 32 04 58 30
E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no
Styrer: Margreta Finne
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SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Vi er en 4 avdelings barnehage med barn fra 0–6 år. De aller minste er per i dag på småbarnsavdelingen
Grønn. De større barna er fordelt på avdelingene Rød og Blå. Gul avdeling er en smågruppeavdeling med
barn med store og sammensatte funksjonsvansker. Organiseringen av barnegruppa kan forandre seg i løpet
av året, og fra år til år.

KONTAKTOPPLYSNINGER:

Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen
tlf. 32 04 58 30
e-post svensedammen.barnehage@drmk.no
Gul:
tlf. 32 04 58 32
Grønn: tlf. 32 04 58 33/905 13 614
Blå:
tlf. 32 04 58 34/905 49 360
Rød:
tlf. 32 04 58 35/905 49 132
Åpningstid: Fra 06.45 til 17.00.
Barnehagen gir et pedagogisk tilrettelagt tilbud og drives etter Lov om barnehager.
Vi legger til rette for god og variert lek. Barn trives når de får leke og oppleve vennskap.
Vi jobber aktivt med å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne og mellom barna. Med gode relasjoner
skaper vi trygge og tillitsfulle mennesker som kan balansere seg selv og sine behov mot andre og deres behov.
Vi jobber med barns medvirkning ved å fokusere på å være der barna er for å kunne følge barnas uttrykk og
initiativ. Vi vil være varme og tydelige voksne som hjelper barna til å gjøre gode valg i ulike situasjoner.

HVERDAGENE VÅRE

Ingen dager i barnehagen er like. Dette gjør at vi må omstille ossraskt og tilpasse det pedagogiske tilbudet til
barna og situasjonen. Det er likevel viktig for både barn og voksne å ha struktur og plan over dagen. Det gir
trygghet.
Barnehagen har en fastlagt dagsrytme og ukerytme. Ut fra årsplan lager hver avdeling periodeplan og
ukeplan tilpasset barnas alder, modning og interesse. Disse planene og annen viktig informasjon sendes
foreldre/ foresatte i e-post. De som ønsker det kan be om å få dette på papir. Samtidig er det viktig
å følge med på oppslag på foreldre tavla i gang/garderoben om planer og endringer.

DAGSRYTME:

06.45 Barnehagen åpner
Ca 08 Frokost
09.30 Lek og tilrettelagte aktiviteter inne og ute
Samlingsstund
11.30 Lunsj (11.00 på småbarnsavdeling)
Hvile eller soving. Lek ute eller inne
14.30 Frukt
Lek og aktiviteter ute eller inne
17.00 Barnehagen stenger
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R U T I N E N E VÅ R E / H V E R D A G S A K T I V I T E T E R
MÅLTIDER:

Vi har tre måltider i barnehagen; frokost, lunsj og frukt
Frokost: Barn som skal spise frokost i barnehagen må ha med mat hjemmefra.
Lunsj: Barna får lunsj i barnehagen.
Frukt:
Barnehagen kjøper inn frukt.
Kostpenger på kr 200,- pr. md. blir lagt til oppholdsbetalingen. Barna får melk til frokost og lunsj. Vi gir kun
vann som tørstedrikk, og barna må ha med seg sin egen drikkeflaske.

HVILESTUND:

Barna sover eller hviler etter behov. Dette avtales med barnas foresatte.

ALDERSINNDELTE GRUPPER:

Svensedammen barnehage deler jevnlig barna inn i grupper ut fra alder, med tilpassede aktiviteter. Hensikten
er å la barna få dele opplevelse og læring med jevnaldrene på omtrent samme utviklingsnivå. Vi tar bl.a.
utgangspunkt i de ulike fagområdene i rammeplanen, og disse temaene ønsker vi å overføre til gruppenes
innhold og aktiviteter.
Knøttene: ettåringene, Bamsene: toåringene, Ole Brumm: treåringene, Troll: fireåringene,
Gapatrosten: femåringene.

TURER:

Alle avdelingene har en fast tur/utedag i uka. 3, 4 og 5 åringene har da med seg matpakke og drikke
hjemmefra. Det er viktig at barna har en sekk som passer til dette bruket, passe stor og med en brystspenne
så ikke sekken sklir av skuldrene. Vi går også på tur med mindre barnegrupper utenom den planlagte tur/
utedagen.

BØKER:

Barnehagen har et lite bibliotek som ble opprettet i forbindelse med at vi deltok i prosjektet «Boktras» i regi
av Lesesenteret i Stavanger og bibliotekene. Her har vi kvalitetsbøker, tatt ut av fagfolk på området, som vi
bruker i det daglige arbeidet i barnehagen og vi har Bokbad med alle barna i barnehagen. Disse bøkene
kan dere låne med hjem.

FØDSELSDAG:

Barna har med noe å spise hjemmefra, gjerne et sunt alternativ. Vi i barnehagen lager krone, flagger og
feirer barnet i samlingstund.Dersom dere ønsker å dele ut invitasjon til private feiringer, må dere først ta
kontakt med personalet på avdelingen. Det er viktig at ingen på samme alderstrinn blir utelatt fra den private
feiringen.
Barnehagen kan leies i helgene og etter kl 17 på hverdager for barnebursdager og lignende. Leie kr 300,-.
Vi dokumenterer med bilder, praksisfortellinger og observasjoner. Disse henges opp på avdelingene og noen
av de settes inn i «Mestrings og opplevelsesperm – en læringsreise i Svensedammen barnehage». En perm
som barna får med seg når de slutter i barnehagen. Vi viser også bilder fra barnehagehverdagen i
bildedrammer og fotostory på avdelingene.
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HUSKELISTE
BRINGE-, HENTE- OG GARDEROBESITUASJONEN:
Barnehagen åpner kl. 06.45.
Det er viktig å passe på at personalet har tatt imot barnet.

SI IFRA NÅR BARNET BLIR HENTET

Barnehagen må ha beskjed dersom barnet blir hentet av andre enn foreldre/foresatte.
HUSK det er de voksnes ansvar å åpne og lukke porten. Det er viktig at den til enhver tid er lukket!
Barna må være hentet og ute av barnehagen innen kl. 17.00.
Dersom noe helt spesielt skulle inntreffe, kontakt barnehagen snarest. Ved for sen henting vil en motta en
skriftlig advarsel. Ved tredje gangs advarsel, vil barnehagens ekstra utgifter bli lagt til oppholdsbetalingen.
Dersom barnet blir levert etter kl. 10.00 er det viktig å gi beskjed til avdelingen, gjerne på sms til
avdelingens mobiltelefon.
Er det noe spesielt som kan påvirke dagsformen til barnet som søvnproblemer, sykdom og annet, så gi
beskjed til personalet.

KLÆR OG EGNE TING:

Ekstra klær, regntøy, gummistøvler og innesko må være i barnehagen hver dag barnet er i barnehagen.
Alle klær skal være navnet med barnets navn. Barnehagen har ikke ansvar for klær som blir borte eller
ødelagt. Husk å se over barnets tøy så ofte som mulig. Barnet må ha klær og utstyr slik at de kan være ute i
all slags vær, til alle årstider.
Dersom dere har spørsmål i forhold til klær og utstyr så ta kontakt med personalet.
Barna skal ikke ha med seg leker hjemmefra.

SYKDOM:

Sykt barn skal ikke komme i barnehagen både av hensyn til smittefare og av hensyn til barnets helse. Hvis
barnet har feber i flere dager, bør barnet ha en feberfri dag hjemme før det kommer i barnehagen. Blir
barnet syk i løpet av dagen og personalet mener at allmenntilstanden er svekket, vil foreldre/foresatte bli
kontaktet. Husk at barn med nedsatt allmenntilstand ofte fungerer dårligere i barnehagen enn hjemme.

FERIE:

Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av kalenderåret hvor de 5 planleggingsdagene kan inngå som en uke.
Barn har behov for fri og avkobling fra hverdagen slik vi voksne har.
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OPPSIGELSE:

Barna har plass i barnehagen frem til 1. august det året de skal begynne på skolen.
Oppsigelse av barnehageplassen må ellers leveres før den 1. i måneden før barnet skal slutte i barnehagen.

PLANLEGGINGS DAGER:

Barnehagen har fem planleggings dager per år, se eget årshjul.

ÅPNINGSTIDER FØR HØYTIDER:

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
Lille julaften, onsdag før Kristi-himmelfartsdag og dagen før pinseaften stenger barnehagen, som vanlig, kl.
17.00.

S A M A R B E I D S PA R T N E R E
Barnehagen har mange samarbeidspartnere og de mest vanlige er:
Helsestasjonene
Senter for oppvekst med pedagogisk psykologisk tjeneste
Barnevernet
Skolene
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