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Informasjonsbrosjyre Elgeseter barnehager

Velkommen til Elgeseter barnehager
Vi ønsker med denne informasjonsbrosjyren å gi dere foreldre noen praktiske
opplysninger om våre barnehager. Den er ment som et supplement til barnehagens
årsplan, som er av en mer pedagogisk karakter.
Vi eies og drives av Trondheim kommune. Elgeseter barnehager består av Gartneriet
barnehage og Krinkelkroken barnehage. Vi er to sentrumsnære barnehager som er
lokalisert på Øya, rett ved St. Olavs hospital. Vi har stor tilgang til de mange
parkanleggene som ligger på Øya.

Gartneriet barnehage

er en barnehage som består av 3 baser med

plass til ca. 50 barn.
Den består av en storbarnsbase med 2 grupper, Dragehode og Sverdlilje à 12 barn,
og en småbarnsbase med to grupper, Kattefot og Løvemunn à 7 barn. Disse
gruppene har ordinær barnehagedrift.
Den tredje basen er Skansen, som består av inntil 10 barn med ulike
funksjonsnedsettelser eller diverse sykdommer/diagnoser. Alle barna som har plass
på Skansen tilhører i tillegg en gruppe i den ordinære drifta. Noen av barna er i den
ordinære gruppa sammen med jevnaldrende barn hele tiden hvis funksjon og helse
tilsier det. Andre barn på Skansen har behov for å ha basen som en trygghet med
skjerming og ro, men kan delta på enkelte aktiviteter sammen med sine
jevnaldrende. Noen ganger kan også barna fra de ordinære gruppene delta på
aktiviteter på Skansen.
Gartneriet barnehage er et ressurssenter for ASK - Alternativ Supplerende
Kommunikasjon. Mange av barna som går i barnehagen har behov for alternative
eller supplerende måter å kommunisere på for å kunne delta i samspill og lek med
andre barn og voksne. Vi bruker bilder, konkreter, symboler, tegn-til-tale og digitale
verktøy i tillegg til det verbale språket. Vår erfaring er at når vi bruker ASK som et
supplement til verbal tale for alle barn, så vil det enkelte barn profitere på sin
individuelle språkutvikling. Gjennom et stort mangfold på kommunikasjonsformer vil
alle barn oppleve å bli forstått og anerkjent for sine følelser og uttrykk.
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Barnehagen har to ansatte som er frikjøpt i 20 % hver for å veilede på ASK i andre
barnehager i Trondheim kommune.

Krinkelkroken barnehage er en tradisjonell avdelingsbarnehage med
plass til ca. 50 barn. Den består av to grupper, Rød og Gul à 10 barn på
småbarn, og to grupper, Blå og Grønn à ca. 18 barn på storbarn.
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Søknad om barnehageplass
Søknad
til
barnehagen
gjøres
i
søknadsportal
for
barnehage
https://www.trondheim.kommune.no
Barnehagen tilbyr i utgangspunktet kun hele plasser. Hvis man ved opptak har fått
innvilget redusert antall timer pr. uke, tilsvarer dette redusert antall dager pr. uke.
For eksempel vil 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken.
Barn som har fått tildelt plass fra
1. august, har krav på å begynne i
barnehagen innen 10. august. Ofte må vi
fordele tilvenning mellom 1. - 10. august
for å ivareta en god og trygg oppstart for
alle nye barn i barnehagen.
Søknad om moderasjon må også gjøres i
søknadsportalen. Det samme gjelder
også oppsigelse av plass.
Kontingent betales for 11 måneder i året.
Juli måned er betalingsfri.
Barna er forsikret i Trondheim kommune
gjennom kollektiv ulykkesforsikring som
gjelder i hele barnehagens åpningstid,
samt på direkte vei til og fra barnehagen.

Barnehagens åpningstid, ferie, planleggingsdager
Krinkelkroken barnehage har åpent 06.45 - 16.30.
Gartneriet barnehage har åpent 07.00 - 16.30.
Barnehagen har stengt julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuken, samt tre uker
sommerstengt i juli. Barn i barnehagen skal ha fire uker ferie hvert år. Man betaler
barnehagekontingent for 11 måneder i året.
Barnehagen holder stengt fem planleggingsdager i året. Vi følger skole- og
barnehagekalender for Trondheim kommune.
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Bemanning
Barnehagen følger de gjeldende regler for bemanningsnorm som er følgende:
en hel stilling for 3 småbarn og en hel stilling for 6 storbarn. I tillegg er det
bemanning som er knyttet til barn som har behov for hjelp og bistand i forhold til
spesialpedagogisk tilrettelegging.
Barnehagelærer er ansvarlig for det pedagogiske innholdet på gruppene.
Ledelsen/administrasjonen består av enhetsleder, avdelingsleder, konsulent for
merkantile tjenester, kontaktperson på Krinkelkroken barnehage og
spes.ped.koordinator.
Antall ansatte kan variere fra år til år, avhengig av hvor mange barn som har
spesialpedagogisk hjelp og bistand.
Flere av de ansatte har reduserte stillinger, og totalt er vi ca. 40 ansatte i ulike
stillingsstørrelser.
Ved fravær prøver vi å hjelpe
hverandre, men ved behov blir det satt
inn vikar. Vi prøver så langt som mulig å
bruke faste vikarer, men har også
avtale med et vikarbyrå.
Elgeseter barnehager tar imot
studenter fra Dronning Mauds Minne
Høgskole for
Barnehagelærerutdanning, studenter
fra ergoterapi- og
fysioterapiutdanningen, samt
elever/lærlinger for helse og omsorg,
og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Det kan også være aktuelt å ta imot
praksisplasser gjennom NAV.
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De ansatte har ulik pedagogisk og helsefaglig erfaring, utdanning og kompetanse, og
kan sammen ivareta et godt tverrfaglig tilbud. Vi har blant annet
utdanning/kompetanse innen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

master i førskolepedagogikk, minoritetsspråklige barn og spesialpedagogikk
spesialpedagogisk tilrettelegging i lek og aktivitet
kartlegging og observasjon
sertifiserte foreldreveiledere (ICDP)
ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon)
ernæring/sondemat/spisevansker
epilepsi/anfall
fysisk/motorisk trening
ergonomisk tilrettelegging - ulike hjelpemidler
syn
hørsel
fagarbeiderutdanning:
○ barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, helsefagarbeider
● barnehagelærerutdanning
● spesialpedagogisk utdanning

Personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt i henhold til Barnehageloven og
Forvaltningsloven. Dette er likevel ikke til hinder for at personalet har
opplysningsplikt til barnevernet i henhold til Barnehageloven, paragraf 22.
Alle ansatte må levere godkjent politiattest ved ansettelse.

Oppstart i barnehagen
Det er spennende for både barn og foreldre å starte i barnehagen. Det er viktig å
forberede barna godt i forkant. Snakk med barna om oppstart og bruk navnene på de
ansatte på gruppa. Gå gjerne turer i området rundt barnehagen før oppstart. Sett av
nok tid til tilvenning. Hvor lang tid man bruker til tilvenning i barnehagen, varierer
mye fra barn til barn. God kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet er svært
viktig, spesielt i tilvenningsperioden. Vær åpen og ærlig på hva du tenker er best for
ditt barn og gi personalet nødvendig informasjon om barnet. Spør om det er noe du
lurer på. Gjennom en oppstartsamtale er det fint å avklare forventningene man har
til oppstarten i barnehagen.
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Mat og måltid
Barnehagen serverer all mat og drikke i barnehagen unntatt den dagen barna har
turdag. Da er det ønskelig at barna har med egen matpakke og drikke.
Vi serverer havregrøt til frokost. Til lunsj varierer det mellom varmmåltid og
brødmåltid.
Vi har kjøkkenassistent to dager i uka som har satt opp en meny med to
varmmåltider pr. uke, men de øvrig ansatte kan også servere varmmåltid de andre
dagene.
På ettermiddagen er det fruktmåltid.
Barnehagen har en vedtatt kostholdsprofil som bygger på Sosial- og
helsedirektoratets retningslinjer for et sunt og variert kosthold.
Kostpenger er pr. i dag kr. 450 pr. måned. Juli måned er betalingsfri. I tillegg til mat
og drikke, går den summen også med på å dekke utgifter til kjøkkenassistent.
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Bursdagsfeiring
Barnas bursdager feires med krone, flagg og bursdagssang. Bursdagsbarnet står i
fokus i samlingsstund.
Vi oppfordrer til f.eks. å invitere alle guttene eller alle jentene på gruppa, eller alle i
samme årskull. Vi er behjelpelige med å sende ut felles invitasjon via Meldeboka.
Dersom dere ønsker å invitere andre barn i barnehagen, ber vi om at
bursdagsinvitasjoner gis ut eller sendes ut privat. Barn er sensitive på urettferdighet
og det er vondt for et barn å oppleve ekskludering. Av den grunn ber vi dere være
bevisste i valg av hvem som blir invitert i bursdag.
Foreldre kan låne barnehagen til bursdagsfeiring, noe som kan gi en større mulighet
for å invitere hele gruppa til bursdagsfeiring.

Sykdom
Syke barn må være hjemme til de er friske. Det legges stor vekt på barnets
allmenntilstand når vi vurderer om barnet kan være i barnehagen eller holdes
hjemme. Når barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det ikke klarer å følge
den vanlige dagsrytmen, skal barnet holdes hjemme.
● Feber - har barnet hatt feber, skal barnet ha en feberfri dag hjemme før det
kommer i barnehagen igjen
● Oppkast - barnet holdes hjemme i det akutte stadiet og i to døgn (48 timer)
etter symptom
https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
Ved medisinering må det fylles ut et eget medisineringsskjema.
Alle barn og voksne skal vaske hender når de kommer i barnehagen og når de drar
fra barnehagen.
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Hvile/soving
Alle barn som har behov for å hvile eller sove, gjør det enten i vogn ute eller inne på
madrass/sengebrisk. Barnehagen har vognskur slik at vogner kan bli stående igjen i
barnehagen etter at barnet er hentet.
Alle vogner oppbevares i barnehagens vognskur på eget ansvar.
I vogna må det være dyne/pose tilpasset årstiden. Disse tas inn når de ikke brukes.
Inne har vi madrasser/sengebrisker og sengetøy som barna kan bruke når de sover
eller hviler.
Sykler og vogner som brukes til og fra barnehagen, har egen parkering utenfor
barnehagens område. Står der på eget ansvar, bør låses med egen lås.

Klær og utstyr
Stort sett alle barn er ute hver dag. Dette betyr at det er viktig å ha utstyret i orden.
Oversikt over hva som må være på plass får dere av personalet. Viktig å ha godt med
skiftetøy.
Alle klær, sko og annet utstyr må merkes med barnets navn. Skittent tøy må tas med
hjem til vask hver dag.
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Foreldresamarbeid
Samarbeid med foreldre er viktig for personalet. Et godt og åpent samarbeid mellom
hjem og barnehage er en forutsetning for at barnehagen skal kunne gi barna et best
mulig barnehagetilbud. Vi er avhengig av å ha en god dialog, det er foreldre som har
best kunnskap om barnets forutsetninger og behov.
Vi inviterer til to foreldresamtaler pr. år i tillegg til foreldremøter/foreldretreff.
FAU - foreldrenes arbeidsutvalg - og representanter til samarbeidsutvalg/brukerråd
velges på høsten.

Meldeboka
Det meste av skriftlig kommunikasjonen mellom hjemmet og barnehagen foregår via
Meldeboka. Her legger vi inn når barna kommer i barnehagen, og når de blir hentet.
Det blir også sendt ut informasjon og ukeslutt hver uke gjennom Meldeboka.
I Meldeboka gir foreldre beskjed om fravær og evt. andre beskjeder.
Hvis barna blir hentet av andre enn foreldrene, må barnehagen ha beskjed om dette.
I Meldeboka er det også en samtykkeerklæring som må fylles ut av alle sammen.
Foreldre må oppdatere kontaktinformasjon i søkerportalen da denne synkroniseres
med Meldeboka.

Velkommen til oss!
Trondheim, 23.11.20
Liv Randi Nervik
Enhetsleder Elgeseter barnehager

Besøksadresser:
Gartneriet barnehage
Magnus Den Godes gate 24, 7030 Trondheim
Krinkelkroken barnehage
Harald Hardrådes gate 16, 7030 Trondheim
E-post: elgeseter-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no
Telefon: 72 54 16 80
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