Informasjon om barnehagen
Hospitalet har hatt barnehagetilbud i over 40
år. Personalbarnehagen ble, som den står i dag,
bygget i 1990.
Barnehagen består av 4 avdelinger, hvor av 2
baser. I dag har vi to avdelinger med barn 1-3 år
og to avdelinger med barn fra 3-6 år. Vi legger
vekt på å ha små avdelinger der hvert enkelt
barn blir sett og hørt. Barnehagen er utformet
slik at hver avdeling har sin «faste base»,
samtidig som bygget inspirerer til felleskap og
samarbeid gjennom åpne dører mellom
avdelingene. Målet er at barna skal bli kjent med
hele bygget og alle voksne som jobber der. NB i
korona tiden er avdelingene atskilt både inne og
ute.

Personal informasjon
Her i barnehagen er vi en gjeng med erfarne,
engasjerte og positive medarbeidere. Vi jobber
bevisst med å ha et godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt
av at barna har en god utvikling og trives. Vårt
motto er å legge til rette for at hvert enkelt barn blir
til den beste utgaven av seg selv. Vi jobber mye med
samarbeid, trivsel og felleskap i personalgruppen.
Martina Hansens Hospital personalbarnehage er et
godt sted å være på, både for barn og personal.

__

Vi ønsker stadig å være i utvikling, samt være så
brukervennlige som mulig, derfor trenger vi
tilbakemeldinger fra dere foreldre. Gi oss ris, ros og
innspill. Dette kan gjøres på telefon, muntlig eller på
mail.

Barnehagen ligger skjermet til nedenfor
Hospitalet, med lite trafikk og ingen
gjennomgang. Vi har et variert, innholdsrikt og
utfordrende uteområde med vår egen lille skog,
bålplass og en koselig grillhytte som er mye i
bruk. Vi har også faste turplasser i skogen vi
bruker mye.
Personalet i Martina Hansens Hospital
personalbarnehage vil at alle barn i barnehagen
skal oppleve trygghet, trivsel og fellesskap.
Dette bygger vi vår hverdag i barnehagen på.
Vår visjon er: ”Gøy sammen - store og små”.
Humor er en viktig ingrediens i hverdagen.
Godt humør og mye latter smitter over fra
store til små, og små til store
Tildeling av plass foretas av styrer og ledelsen
etter hospitalets behov. Ved ledig kapasitet tas
eksterne barn inn. Søknad om barnehageplass
sendes til enhetsleder for barnehagen.

Vår visjon
__________________________________
”Gøy sammen- store og små”

Kontakt

Enhetsleder

Våre verdier som vi jobber etter:

Alle avd.:
Tlf.: 67 500 880

Liselotte Karlsson
Tlf.: 47 244 176
liselotte.karlsson@mhh.no

__________________________________
Trygghet, trivsel og fellesskap.

Tilvenningsperioden
Generelt om tilvenning:
En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet
skal få en god start i sin nye hverdag. En myk start gir
et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette
gjelder spesielt de minste barna, der barnehagen ofte
er barnets første møte med et annet miljø utenfor
hjemmet. I tilvenningsperioden skal barnet bli trygg
på de voksne som jobber i barnehagen og de andre
barna, samt deres foreldre. Barnet skal også bli kjent
med barnehagens miljø og rutinene som er i
barnehagen.
Tilvenningsperioden handler også om å trygge
foreldrene på at barnehagen vår er et fint sted for
barnet å være i. Her vil barnet få fine dager med
masse omsorg, lek og læring. Vi setter av 3 dager til
tilvenning, men tilvenningsperioden varer flere
måneder – det er mange inntrykk som skal fordøyes
og barna kan bli ekstra slitne den første tiden av alt
nytt. Vi har lagd et eget hefte om tilvenning som alle
nye foreldre får før barnehagestart.

Måltider
Barnehagen har tidligere serveret lunsj og et mellommåltid hver dag. På torsdager må alle barn ha med
sekk med matpakke og termos, da det er barnehagens
faste turdag.
2 dager i uken vil det bli servert varm lunsj, det
er på mandager og fredager. Da får vi maten levert på
døren fra bogstad catering. Vi har valgt mat fra
bogstad fordi vi ikke ønsker å bruke så mye
personalressurser på å lage maten hver dag, vi vil
heller bruke ressursene sammen med barna. Menyen
for maten finner dere i kalenderen på MYKID.
Til maten serveres melk eller vann.
De barn som spiser frokost i barnehagen har
med seg det, i tillegg har alle barn med seg 3 frukt i
uken til felles servering på avdelingen.
Foreldrene betaler kr 525,- hver måned (11 måneder i
året) til melk og mat. NB i korona tiden har det ikke
blitt servert mat i barnehagen, hvert barn har egen
sekk med mat til alle måltider med. Dette fortsetter
august ut – sammen med SU vurderer vi var vi gjør med
matservering fra september 2020.
.

Sykdom
Når barnet har feber er magesyk eller har en
allmenntilstand som ikke er god nok for en dag i
barnehagen må barnet være hjemme. I barnehagen er
det et annet tempo enn hjemme og vi er ute hver dag.
Er batnet ikke i form har man det best hjemme hos
mamma eller pappa.
Her i barnehagen er det mange barn og personal og
det er viktig å ta hensyn til smitterisiko for de andre.
Ved omgangssyke gjelder 48 timers reglen.
Husk å gi beskjed til personalet om at barnet blir
hjemme. NB i korona tiden er det ekstra viktig å ikke
levere barn med luftveissymptomer i barnehagen.

Merking av klær
Vi ber dere merke alt tøy og sko som dere sender med i
barnehagen. På en avdeling er det mange barn med likt
utstyr, for at vi skal kunne holde orden på barnas klær
og sko er det viktig at det er merket med navn.
Bestill gjerne merkelapper ifra: www.navnelapper.no
eller www.dittnavn.no .

Skiftetøy
Alle barn har hver sin boks over garderobeplassen sin
til å ha skiftetøy i. Der må det finnes: bukse, sokker,
truse, genser, t-skjorte. Innholdet bør sjekkes jevnlig
for å se om det trengs litt oppdatering eller om noe er
blitt for smått. Viktig å sjekke boksen og bytte klær
etter årstiden. Vått regntøy, våte/skitne dresser og
støvler må tas med hjem for tørk og vask.

Klær anbefaling
Sommer: Regntøy, gummistøvler, joggesko, sandaler.
Klær for varme og kjølige sommerdager.
Vinter: Votter, sokker, hals, lue, ulltøy (2-lag), foret
dress, gode vinter sko
Vår/høst: regntøy, regnvotter, gummistøvler, ulltøy,
tynn dress, joggesko, tynn lue
Husk at luft og flere lag i klærne er bra.
Spør gjerne personalet om råd, de har lang erfaring og
vet hva som fungerer bra til aktive barn.

Dagsrytme
7.00-8.15: Åpning, morgen-kos og lek og frokost inne
på avdelingen.
8.15-9.30: Vi tar imot barna ferdig påkledt ute
9.30: samlingsstund, aktiviteter, utelek og turer (gi
beskjed om du kommer senere).
11.00: Lunsj ute eller inne
11.30: Lek ute og inne, aktiviteter og stell/soving for
de minste.
14.00: Mellom måltid ute eller inne
15.00: Lek ute og inne
16.30: Barnehagen er stengt og barn og foreldre skal
ha kommet seg ut før 16.30

Praktisk informasjon
Viktig at dere informerer personalet om barnet ikke
kommer til barnehagen (fri, syk) pga. bruk av
ressurser, planlegging og gjennomføring av opplegget
vårt. Dette for å ha tettest voksen ressurs der behovet
er størst.
Viktig at dere informerer personalet om hendelser i
hjemmet som kan påvirke barnet på en eller annet
måte, dette fordi vi kan hjelpe barnet gjennom
hendelsen på best mulig måte. Vi er her for barnet og
dere.
Utenfor barnehagen er det få parkeringsplasser. Det
er viktig at man tenker på hvordan man parkerer slik
at det er plass til flest mulig. Barnehagen disponerer 7
parkeringsplasser. Alle foreldre får et parkeringsoblat
som må plasseres i frontruten, det er gyldig til
parkering ved henting/levering av barnet. NB: Kjør
sakte og lukk porten til barnehagen.
Barnehagen samarbeider med andre instanser hvis
dette er nødvendig, som for eksempel BUP,
helsestasjon, barnevernet, språksenteret osv. Hvis vi
gjør det informeres foreldre om dette.
Barnehagen bruker MyKid som informasjonskanal til
foreldre. Her krysser barna ut og inn og informasjon
legges ut. Foreldre må holde seg oppdaterte hver dag.

