Ferista friluftsbarnehage

Velkommen til oss!
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Om oss
Ferista friluftsbarnehage er en kommunal barnehage og består av to baser, en
småbarnsbase og en storbarnsbase. Storbarnsbasen har plass til 48 barn fordelt på fire
grupper. Småbarnsbasen har plass til 24 barn fordelt på to eller tre grupper. Antall barn på
basene kan variere noe fra år til år, etter hvor mange søkere vi har.
1.august 2017 åpnet Trondheim kommune et samisk barnehagetilbud og det er lokalisert her
hos oss. Samiske barn i Trondheim skal ha et barnehagetilbud som bidrar til bevaring,
revitalisering og utvikling av samisk språk og kultur.
Vi er en friluftsbarnehage som har skogen som leke- og læringsarena. Naturen gir oss en
opplevelse av frihet, ro,mangfold og variasjon gjennom alle årstidene.
Administrasjonen består av enhetsleder, fagleder og sekretær.

Velkommen
I skog og mark er det godt å være både for små og store. Barnehagen vår ligger i
umiddelbar nærhet til Bymarka og vi bruker marka som lekeplass gjennom hele året.
Vår visjon er å drive barnehage som vektlegger uteliv på barnas premisser. Vi ønsker å gi
barna en trygg og god oppvekst basert på gode naturopplevelser, vennskap,
medbestemmelse og fysisk aktivitet. Vi mener det er viktig at barn får kjennskap til naturen
og hvordan alt henger sammen. Hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre og at
mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør vi blant annet ved å være ute i
natur gjennom hele året, gjøre oss kjent med det som finnes av planter og dyr der vi ferdes,
og legge vekt på at vi er gjester i naturen.
Lek er en viktig del av barnas hverdag og vi ønsker å legge til rette for aktiv og kreativ lek
både inne og ute. Det skal være godt å komme i barnehagen. Der møter man venner og
trygge omsorgsfulle voksne. Det skal være god stemning og rom for mye humor og glede.

Åpningstid
Ferista friluftsbarnehage er åpent fra kl.07.15 - 16.30
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Ferie og planleggingsdager
Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.
Ferista holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Vi holder åpent ved
behov de andre virkedagene ved jul og påske. Er det færre enn fem barn har brukerrådet
ved barnehagen vedtatt at vi holder stengt. Før hver ferie blir det sendt ut spørreskjema for å
registrere behovet.
Kommunale barnehager holder stengt fem planleggingsdager i året. Datoene for
planleggingsdagene finner dere på barnehagens nettside.
https://www.trondheim.kommune.no/org/oppvekst/barnehager/ferista-fbhg/
Barnehagen holder stengt tre uker i fellesferien. Sommerstengning tas opp i brukerråd ett år
i forkant.
Viser til vedtekter for kommunale barnehager, se eget punkt i heftet.

Foreldresamarbeid
Vi ønsker dere foreldre velkommen inn i barnehagen og dere må gjerne delta i aktiviteter,
skogsturer, på leir etc sammen med oss. Det er hyggelig for oss og fint for dere å få et
innblikk i barnas barnehagehverdag. Dersom dere har behov for å ta opp ting med oss vil vi
gjerne at dere avtale et tidspunkt for en prat. Vi ønsker ikke å snakke over hode på barna
om sensitive ting.
Gjennom året har vi flere arrangement for barn og foreldre på barnehagen. Noen i regi av
oss andre i regi av FAU. Som eksempel kan vi nevne lommelykttur, jul/påskefrokost, dugnad
og sommerfest. På nettsidene våre finner dere årshjul for foreldresamarbeid.

Oppstartssamtalen
Barnehagen kaller dere inn til en samtale før barnet begynner i barnehagen. Dette gjør vi for
best mulig legge til rette for en god oppstart i barnehagen. Dere får muligheten til å stille
spørsmål og vi avklarer forventninger til hverandre.
Vi følger kommunens rutiner for oppstart og tilvenning og benytter oss av kommunens
skjema for oppstartssamtalen. Dette skjemaet får dere tilsendt i forkant av samtalen og vi
ønsker at dere fyller det ut og tar det med til samtalen.
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Tilvenningsperioden
Når barna begynner i barnehagen vil de møte sin kontaktperson. Kontaktpersonen har
ansvar for å tilrettelegge oppstarten og skal ivareta både barn og foreldre den første tida i
barnehagen. Det kan være greit å merke seg at kontaktpersonen som regel har ansvar for
flere barn samtidig. Vårt mål er at barna skal bli trygge og få en god tilknytning til sin
kontaktperson den første tida for så å utvide og etterhvert bli trygg på alle de voksne som
jobber på gruppa.
Det er viktig at dere setter av tid til å være sammen med barnet de første dagene av
tilvenningsperioden. Det er vanskelig å si noe om hvor mange dager dette tar, det vil variere
fra familie til familie. For oss er det viktig at barnet blir trygg på sin kontaktperson før dere
går i fra. Sammen med deres kontaktperson blir dere enige om en plan for
tilvenningsperioden.

Foreldresamtaler
Vi gjennomfører to foreldresamtaler hvert år, høst og vår. Om dere har behov for flere
samtaler er det bare å si fra, så avtaler vi det. Foreldresamtaler blir avholdt på dagtid og da i
hovedsak mellom 09.00 - 14.00.

Foreldremøter
Det vil i hovedsak bli gjennomført ett foreldremøte i året, om høsten. Dersom foreldregruppa
ønsker det arrangerer vi et møte i løpet av vinteren også. Da gjerne med fokus på et aktuelt
tema. I tillegg har vi et eget foreldremøte for nye foreldre i barnehagen på våren før barna
begynner i barnehagen.

Foreldremedvirkning
Foreldreråd og samarbeidsutvalg: For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver
barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Barnehageloven §4
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet velget et
arbeidsutvalg FAU. Valget foregår som regel på høstens foreldremøte der hver barnegruppe
velger en forelder som skal sitte i FAU. Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra
til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.
Barnehageloven sier at alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. I Trondheim kommune
heter dette Brukerråd. Brukerrådet skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. Brukerrådet består av representanter fra foreldregruppen og ansatte i
Juni 2018

4

barnehagen. Det er styrer i barnehagen som er sekretær og kaller inn til møtene.
Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold.
Fullstendige retningslinjer for Brukerråd ligger på Trondheim kommune sine nettsider.
Informasjon om hvem som sitter i FAU og Brukerråd finner dere på barnehagens nettside.
FAU har egen facebook-gruppe, den heter Ferista friluftsbarnehage.

Praktiske opplysninger
Dagsrytme
Vi er fleksible med hensyn til dagsrytmen, men den ser i grove trekk slik ut.

Kl. 07.15

Barnehagen åpner.
Medbrakt frokost. Bhg. serverer frukt/melk/vann. Vi serverer
havregrøt hver tirsdag.
Leik og aktiviteter inne.

Kl. 09.00

Ryddetid og samlingsstund (dette kan variere mellom gruppene).
Påkledning

Kl. 10.00 - 11.00

Leik i barnehagen eller i skogen

Kl.11.00

Medbrakt formiddagsmat. Bhg. serverer varm/kald drikke. Se egen
plan for varm lunsj.
Soving for de yngste

Kl. 13.00

Frukt og grønt, vann til drikke (for storbarn)

Kl. 14.00

Tilbake i barnehagen for gruppene som har vært i skogen.

Kl. 14.15

Medbrakt ettermiddagsmat. Bhg. serverer vann/melk og frukt på
småbarn
Leik i/ved barnehage

Kl. 16.30

Barnehagen stenger

Småbarnsgruppene leker mer innefor barnehagens gjerde enn de største.
Vi avvikler interne møter på tirsdager og enkelte andre dager ved behov. Disse dagene er
det leik og aktiviteter ved barnehagen for alle.
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Mat og drikke
Barnehagens kostpenger dekker mel (økologisk) og annen drikke, frukt/grønt, havregrøt til
frokost en dag i uken og varm lunsj en dag annenhver uke. Småbarn serverer varm lunsj en
dag i uken. Varmlunsjen består av rene råvarer som fisk, kylling og ferske grønsaker.
Smøremåltid inngår også som en del av varm lunsj menyen. Barna deltar i prosessen med å
tilberede måltidet.
Vi anbefaler at dere bruker en matboks til hvert måltid. Lunsjmatboksen skal ligge i sekken.
de andre legges i barnehagens kjøleskap. Husk å merke med navn. Barnas sekker henger
på veggen utenfor barnehagen.
Barna er mye i aktivitet i løpet av barnehagedagen. Gode, varierte og næringsrike
matpakker er viktig for at barna skal holde energinivået oppe gjennom hele dagen. Grovt
brød med variert pålegg og/eller middagsrester er et godt utgangspunkt. Til de yngste kan
dere ha med grøtpulver, middagsglass eller annet som et supplement til brødskiver. Barna
skal ha vannflaske i sekken sin. Det er viktig at dere rengjør flasker og topper hver dag.

Bursdagsfeiring
Barnas bursdag blir feiret med sang, rakettoppskyting, medalje (storbarn), blomsterkrans
(småbarn) og servering fra bursdagsmenyen. Bursdagsbarnet kan velge fra denne menyen;
smoothie, grove vafler/pannekaker, grønnsaker og dip, blåbærpai, fruktspyd eller fruktsalat.
Bursdagsbarnet blir gjort stas på med sang, medalje (storbarn), blomsterkrans (småbarn).
Dersom dere skal invitere barnehagebarn hjem på bursdagsfeiring ber vi om at dere ikke
deler ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen.

Soving
Barna på småbarnsbasen sover ute i barnehagen sine vogner. Barna må ha med egen
sovepose/teppe. Dersom det er barn på storbarn som trenger å hvile, legger vi til rette for
det.

Fravær/sykdom
Syke barn skal være hjemme. Dette er viktig både for å ivareta barnets behov for omsorg fra
sine nærmeste, men også for å begrense spredning av smitte. Trondheim kommune har
egne retningslinjer for hvordan forholde seg til ulike barnesykdom. Ved f.eks. omgangssyke
skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste runde med oppkast eller diare. Dette kan
dere lese mer om på miljøenhetens nettsider.
https://www.trondheim.kommune.no/org/byutvikling/miljoenheten/faktaark-om-natur-miljo-oghelse/
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Før barnet begynner i barnehagen må dere fylle ut og levere inn skjemaet Erklæring om
helsetilstand til barnehagen. Skjemaet blir utlevert på foreldremøtet for nye foreldre som
holdes i juni hvert år.
Når det gjelder medisinering av barn i barnehagen må det foreligge erklæring fra lege om at
det er nødvendig, avtaleskjema må fylles ut og ansatte skal ha opplæring. Medisinering i
barnehagen skjer kun ved kronisk sykdom.
Dersom det er sykdomsutbrudd i barnehagen informerer vi foreldregruppen om det gjennom
meldeboka.
Foresatte har ansvar for å melde fra til barnehagen ved barns fravær eller sykdom, dette
skal skjer via meldeboka og så tidlig som mulig.

Påkledning, klær og utstyr
Vi er en friluftsbarnehage, det betyr at vi er mye ute i all slags vær! Barna må ha gode,
funksjonelle klær tilpasser været. En forutsetning for at leken utendørs skal være positiv, er
at barna har passe med klær, at de hverken svetter eller fryser og at de er tørre.
Vi viser til hjemmesida vår hvor dere finner veilederen “Påkledning, klær og utstyr”.
https://www.trondheim.kommune.no/org/oppvekst/barnehager/ferista-fbhg/

Sikkerhet
Vi legger stor vekt på Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid både ute og inne. Barnehagen har
egne skriftlige rutiner på dette. Der i blant HMS i skogen, en brosjyren dere på hjemmesida
vår.
Vi innhenter telefonnumre (jobb og mobil) fra dere, slik at vi kan kontakte dere i løpet av
dagen dersom det skulle være nødvendig.
Enheten følger Trondheim kommunes beredskap- og kriseplaner, og vi gjennomfører
sikkerhetsuke to ganger i året.

Personalet
Personalet går i turnus med tidlig, (mellom) og seinvakt. Det betyr at det er i kjernetiden
mellom kl. 10.00 og 14.00 hele personalet er tilstede sammen med barnegruppa. Faste
møter der i blant også foreldresamtaler vil bli avholdt i kjernetida.
Ved sykdom blant personalet vil muligheten for samarbeid mellom gruppene og mellom
basene bli vurdert før vi setter inn vikar. Barnehagen har noen faste vikarer som vi benytter.
I tillegg bruker vi vikarer fra Manpower.
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I perioder kan vi ha lærlinger, studenter og skoleelever utplassert i barnehagen.

Samarbeidspartnere
Barnehagen samarbeider med helsestasjon, Barne- og familietjenesten (BFT),
fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, logoped etc ved behov. Vi deltar også i Fagteam
som er BFT’s tverrfaglige forum med vekt på veiledning av barnehagene og tidlig innsats.

Taushetsplikt
Alle i personalet; vikarer, studenter og fast ansatte skriver under erklæring om taushetsplikt
før de starter arbeidsforholdet i Trondheim kommune.Den forplikter den ansatte til å bevare
taushet om taushetsbelagte opplysninger og forhold som den ansatte får kjennskap til
gjennom arbeidsforholdet.

Aktive familier
“Aktive familier” er et tilbud om turorientering for foreldre og barn på Ferista. Hver familie får
låne med seg et kart hjem over utvalgte lekeplasser. Gå turen sammen med egne barn,
andres barn, naboer, besteforeldre osv. Dere får en fin tur samtidig som dere får en mulighet
til å bli kjent med barnehagens lekeplasser i skogen. Alle postene er markert med en
fuglekasse. Oppi der finner dere et naturfaglig spørsmål dere må svare på og en bok som
dere kan skrive navnene deres i. Turorienteringen pleier å foregå på høsten og vi avslutter
med å trekke en vinner på julefrokosten.

Trafikk
Vær oppmerksom på at små barn vises dårlig i trafikken. Vær spesielt aktsom på p-plassen
ved barnehagen. Gjør det til en regel at du leier barnet ditt mellom parkeringsplassen og
barnehagens port.
Utstyr som ikke brukes i barnehagen som for eksempel sykler, sykkelvogner, barnevogner
og akebrett skal parkeres utenfor gjerdet.
Vær oppmerksom på:
● Lukk porten skikkelig etter deg
● Ikke tillat at barnet ditt klatrer på og over gjerdet/porten
● Ta hensyn til miljøet. Ikke la bilen stå på tomgang
● Eget mobilbruk i barnehagen
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