
Trondheim kommune
Gjørtlervegen barnehage
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VELKOMMEN 
 
Som nytt barn og foreldre vil vi ønske dere velkommen !!!  
 
Vi håper vi får mange fine år sammen her i Gjørtlervegen barnehage. 
 
For å gjøre oppstarten lettere for dere, har dere fått dette heftet som 
inneholder de mest nødvendige opplysninger, som kan være greit å ha på trykk, 
hvis det skulle være noe dere lurer på. 
 
Vi har ikke fått med alt, derfor må dere spørre om det er noe dere er usikker på 
eller ting som dette heftet ikke gir svar på. 
 
En del opplysninger kan dere også finne på vår hjemmeside. 
 
Årsplanen vil dere få i form av en kalender. I tillegg vil hver base lage mer 
detaljerte månedsplaner. 
 
Gjørtlervegen barnehage ble bygget i løpet av 2005/2006 og  
åpnet 7. august 2006. 
I middelalderen ble metallstøpere kalt ”gjørtlere”. Gjørtlere utformer 
gjenstander i ulike type materialer som: messing, kobber, tinn, nysølv, jern og 
bronse. I Gjørtlervegen barnehage vil vi ha fokus på at ” Et barn har 100 språk” 
og trenger stimulering for å utvikle dem alle!  Forundring, lyst og nysgjerrighet 
er de viktigste kreftene på veg mot kunnskap! Derfor passer det godt å ligge i 
Gjørtlervegen. Basene heter: Jern, Bronse, Tinn og Kobber. I fellesarealene 
møtes vi for å utforske, eksperimentere, leke, synge, danse, ha fellessamlinger, 
fest og utstillinger. 
 
Åpningstider: 
Gjørtlervegen barnehage har åpent mandag – fredag fra 7.00 – 16.30. 
 
Personale i Gjørtlervegen barnehage: 
Det er ansatt: Førskolelærere, barne og ungdomsarbeidere, helse og 
omsorgarbeidere, spesialpedagog, kokk, assistenter og førstesekretær. 
I perioder av året vil vi ha studenter fra Dronning Mauds Minne. Lærlinger i 
Barne- og ungdomsarbeiderfaget og andre som har ulik type praksis. 
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Gjørtlervegen barnehages dagsrytme: 
7.00   Barnehagen åpner. God morgen! 
Ca. 8.00  Frokost 
Ca. 9.30   Små barn: Kle på og gå ut 
  Store barn: Toalett, velge aktivitet inne eller ute 
Ca. 10.30  Små barn: Gå inn, stell, samling, bytte bleier 
Ca. 11.00 Store barn: Samlingsstund 
Ca. 11.30 Formiddagsmat 
Ca 12-14 Små barn: Legger seg og sover i vogna ute 

Store barn: Ute 
Ca. 14.00 Ettermiddagsmåltid 
  Små barn: Stell og bytte bleier 
Ca. 14.30  Lek og aktiviteter, ute – inne.  
  Barna hentes – takk for i dag – sees i morgen! 
16.30 Barnehagen stenger 1630 og barnehagedagen er over 
 
Vi vil ivareta hvert enkelt barns individuelle behov og tilpasse dagsrytmen slik at 
det blir en god dag for alle. 
 
Måltider: 
Frokost: Havregrøt 
Formiddagsmat: Brød, pålegg, melk. Erstattes av 1 varmt måltid på fredager. 
Ettermiddagsmåltid: Frukt, grønnsaker, knekkebrød, brød, melk/ vann 
Si fra til oss om barnet skal ha en bestemt diett, er allergisk for noen typer mat 
eller om det pga deres overbevisning ikke spiser kjøtt og fisk. Hvis barnet pga 
deres tro ikke spiser svinekjøtt tar vi hensyn til det. Vi ønsker en 
kostbeskrivelse fra dere om det skal tas spesielle hensyn. 
 
Måltidet skal være en hyggelig stund der alle har det fint. Måltidene skal skape 
en følelse av felleskap. Gjennom måltidene vil barna trene på å greie mest mulig 
selv. Barna skal lære bordskikk, og lære å ta hensyn til hverandre. Personalet 
ber barna om å si hva slags pålegg de ønsker å få sendt for å styrke språk og 
begreper. Personalet skal sette ord på det de gjør under måltidet og være gode 
språkmodeller.  
 
Hygiene: 
Barna vasker hendene før de skal spise og etter at de har vært på toalettet. 
Personalet hjelper de av barna som har behov for det. De største barna 
oppmuntres til å greie seg selv mest mulig med håndvask og på toalettet. 
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Skiftetøy: 
Barna skal alltid ha ekstra skiftetøy liggende på barnehagen. 
Tøyet legges i barnets skap i innerste garderobe. 
 
Dere må selv følge med om barnet har nok skiftetøy, ta med det  
som er skittent hjem og tilpass utvalget etter årstidene. 
 
Garderobene: 
Når barnet begynner på Gjørtlervegen barnehage får hun/han en garderobeplass 
i grovgarderoben hvor ytterklær, regnklær, utesko og støvler skal oppbevares. I 
”fin garderoben” får barna hvert sitt skap hvor rene, tørre skifteklær, bleier, 
kosedyr oppbevares. 
 
Merking av klær: 
Husk alltid å merke barnets sko, støvler, innesko og klær. Det er vanskelig for 
oss å skille mellom 10 like strømpebukser og 6 par like blå polvotter. Det kan 
hende barnas klær eller ting forsvinner eller forveksles. Hvis det skjer si fra til 
oss! Det er letter for oss å finne sko og klær om de er merket………. 
 
Regnklær: 
Regntøy og støvler skal alltid være i barnehagen, utenom når dere har det med 
hjem for vasking. Vi ønsker at dette gjøres jevnlig, da vi har ingen  
tørkekapasitet for alt yttertøyet.  
 
Turer: 
Vi bruker barnehagens nærområde. Kyvannet, fotballbanen, ”Slottet”, 
skolebakken er bla steder vi besøker. Vi drar også å lengre turer til for 
eksempel biblioteket, vitenskapsmuseet og Nidelva. 
 
Oppmøte: 
Vi har ikke fast oppmøtetid for barna, men vi ønsker at dere respekterer 
arbeidet som foregår på verkstedene, samlinger og roen i måltidene når dere 
kommer med deres barn. Det vil si at ankomsten til barnet og avskjeden med 
barnet skal foregå på en rolig og uforstyrret måte for resten av barnegruppa. Så 
fremt personalet ikke er opptatt med andre barn, måltid, ulike aktiviteter vil vi 
møte dere i garderoben og hjelpe barnet med å ta en god avskjed med 
foreldrene. Hjelpe dem over i lek eller andre aktiviteter.  
 
Samtidig oppfordrer vi til at barnet kommer før 9.30, da turer og ulike 
aktiviteter starter ca. 9.30. Dersom dere kommer seinere, gi beskjed! 
Følg med i årsplanen og månedsplanene hva som skal skje til enhver tid. 
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Oppstart: 
Oppstarten i barnehagen kan være vanskelig både for voksne og barn. Et nytt 
miljø for alle. Det er derfor viktig med en god start for barnet, når det 
begynner på Gjørtlervegen barnehage. 
 
Tilvenningsperioden blir mye lettere for barnet om man velger å tilbringe tid 
sammen med barnet de første dagene. Omfanget avtales med personalet 
underveis. Hvor lang tid barnet trenger er avhengig av blant annet barnets alder 
og hvordan det reagerer på å begynne i barnehagen. 
 
I oppstarten blir dere kjent med de andre barna, foreldre, personalet og 
hverdagen i barnehagen. Det er et fint utgangspunkt for samtaler med barnet 
om opplevelser fra barnehagen. 
 
Når dere begynner i barnehagen vil dere få en ”kontaktperson” på basen dere 
tilhører. ” Kontaktpersonen” er ment å være en ekstra støtte for barnet i 
barnehagedagen og for dere foreldre. Si fra om det er noe vi bør vite om deres 
hjemmesituasjon. 
 
Tilvenningsperioden kan se slik ut: 
Første dag: Mor / far er sammen med barnet og har en noenlunde kort dag.  
Dere blir kjent i barnehagen og får en opplevelse av hvordan hverdagen i 
barnehagen vil bli. 
Deretter: Barnet kan ha litt lengre dag / dager i barnehagen. Personalet prøver  
å overta litt av ansvaret for barnet. Dersom man finner det riktig kan mor/far 
forlate barnet for en kort periode. 
Neste fase: Barnet kan ha en mest mulig tilnærmet vanlig dag /dager. Mor/far 
kan forlate barnet for en lengre tid enn dagene før. 
Dere vil sammen med kontaktpersonen finne ut hvordan tilvenningsperioden kan  
bli best mulig for dere og deres barn. 
 
Barnets bok: 
Når barnet begynner i Gjørtlervegen barnehage, vil det få en bok, med blanke 
sider. Innholdet i boken bestemmes av barnet, foreldre, søsken, besteforeldre, 
onkler, tanter, barnehageansatte og andre som har kontakt med barnet i løpet av 
de årene det går på Gjørtlervegen. 
Meningen med boken er å gi barnet minner fra tiden i Gjørtlervegen barnehage. 
En historie de liker. Bilder de er glad i. En tegning de har tegnet. Kun fantasien 
setter grenser. Innholdet i boken vil være et fint utgangspunkt for gode 
samtaler om opplevelser i barnehagen og hjemmet. 
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Barnets koffert: 
I ferien kan barnet låne en koffert til å samle ferieminner i. Tilbake på 
barnehagen, stiller vi ut ferieminnene, så barnet får mulighet til å fortelle om 
sin opplevelse av ferien for de andre barna og voksne.  
Å fortelle om ferieminnene vil styrke barnet fortellerevne, språklige- 
intellektuelle- og følelsesmessige utvikling. 
 
Barnevogner: 
I en av utebodene er det mulighet for å oppbevare vogner. Pga plassmangel 
oppfordrer vi allikevel alle om å ta med vognene hjem om ettermiddagen. Styrer , 
Britt ønsker skriftlig søknad om dere har behov for å ha vognen her. Dette for å 
ha oversikt i tilfelle hærverk, innbrudd og ev. plassmangel 
 
Når dere kommer til barnehagen om morgenen: 
Den som kommer med barnet, skal hjelpe barnet av med klærne, ta på innesko og 
følge barnet til basen eller der en av de voksne fra basen er i fellesarealet. 
Barnehagen tar over ansvaret for barnet, når det har fått kontakt med en 
voksen fra sin base.  
 
Vi vil gjerne vite hvis noe har plaget barnet, som vi skal ta hensyn til: for 
eksempel ikke sovet godt, tenner, dårlig morgen og lignende. Vi vil også gjerne 
vite om det har vært positive opplevelser eller noe som barnet er spesielt glad 
for. 
 
Når dere går fra barnet i barnehagen er det meget viktig at dere sier ”ha det”. 
Det er ikke noe verre opplevelse enn plutselig å oppdage at mamma / pappa har 
gått uten å si fra. 
 
Foreldre eller andre som henter barnet må si fra til voksne på basen når barnet 
hentes.  
 
Henting av barnet: 
Om ikke annet er avtalt, får barnet bare hentes av de som har foreldreansvaret 
for barnet. Hvis det kommer noen andre ( nabo, tante, besteforeldre, andre) 
skal det være avtalt på forhånd med ansatte på basen. 
 
Det er viktig med en god slutt på dagen. Personalet tar avskjed med barnet 
enten det blir hentet når man er ute eller inne. En god avslutning på dagen er en 
god start på neste dag.  
 
Under avlevering og henting har dere ansvaret for barnet. 
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Opplysninger om barnet: 
På første besøk i barnehagen får dere utdelt ulike skjema som vi ber dere fylle 
ut og levere på førstesamtale. 
Husk å si fra om eventuelle endringer ifht adresse, telefonnummer, arbeidsplass 
og lignende, så vi alltid kan nå dere lett. 
 
Ferielister: 
I forbindelse med sommer-, jule-, og påskeferie ber vi dere levere svarark så 
raskt som mulig for å kunne vurdere personalets muligheter for uttak av 
feriedager, avspasering og beregning av innkjøp av mat, melk og frukt. 
 
Fridager / sykdom: 
Hvis barnet har en fridag eller er syk, ber vi om at dere ringer og gir beskjed til 
barnehagen om morgenen. 
 
Får barnet en smittsom sykdom, er det viktig å gi beskjed til barnehage, slik at 
vi kan orientere de andre foreldrene om å være observant på symptomer. 
 
Om barnet blir sykt i barnehagetiden, ringer vi dere og barnet skal hentes så 
raskt som mulig. 
 
Når barna er syke, har de best av å være hjemme. Vi oppfordrer til at barnet er 
hjemme minst en dag etter feber. En vanlig regel er at barnet skal være hjemme 
2 dager etter oppkast og diare. Ved øyekatarr, anbefales 12 timer etter startet 
behandling, før det kan være i barnehagen. Er du i tvil – spør! 
Vi ønsker å bruke minst mulig tid på medisinering av barn. Vi oppfordrer til at 
øyesalve, pensilin og lignende tas hjemme, så fremt det lar seg gjøre. 
 
Medisin: 
Medisin gis vanligvis ikke i barnehagen, med mindre barnet har en kronisk 
sykdom og våre rutiner for medisinering med utfylling av skjema er fulgt. 
 
Skader: 
Om barnet skulle skade seg i barnehagetiden, blir dere varslet og vi vurderer om 
vi drar ned på legevakten eller kan vente til dere kommer på barnehagen for selv 
å følge barnet. 
 
Påkledning: 
Barnet må ha praktiske klær i barnehagen. Vær forberedt på at det kan komme 
lim, maling og annet søl på klærne. Dette kan som regel fjernes med kaldt vann. 
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Vi vil bruke forklær under formingsaktiviteter, men uhell kan skje. Barnet må ha 
på seg klær, det kan røre seg i både inne og ute.  
Vær oppmerksom på at snorer på barnets tøy kan føre til ulykke. Ta bort snorer 
så vi unngår ulykker. 
Barnet må ha på innesko i barnehagen. Dette for å unngå å skli på gulvet. 
 
Foreldresamtaler: 
Det er foreldrene som kjenner barnet sitt best! 
Derfor ønsker vi et tett og nært samarbeid til barnets beste. Snakk til oss om 
hva barnet er opptatt av og forteller. Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe 
eller har ris eller ros. Det er i den daglige kontakten vi får gitt tilbakemeldinger 
om hvordan barnet har hatt det i barnehagen. Dere vil få tilbud om 
foreldresamtaler 2 ganger pr. år. Ønsker dere samtaler utenom dette, ta 
kontakt med oss! 
 
Foreldrearbeidsutvalg: 
Det velges to representanter og en vararepresentant fra hver base. Dvs åtte 
foreldre til sammen, som sitter i barnehagens foreldreutvalg. Foreldreutvalget 
skal uttale seg om saker som tas opp i barnehagens brukerråd. I tillegg kan 
foreldrearbeidsutvalget på eget initiativ arrangere ulike aktiviteter som for 
eksempel: juletrefest, skidag, temamøter, sommerfest og lignende. 
Foreldrearbeidsutvalget har som mål å fremme samarbeidet mellom hjem og 
barnehage. 
 
Brukerråd: 
Barnehagens brukerråd har som oppgave å ivareta brukernes interesser med 
hensyn til opplegg, aktivitet og virksomheten ellers. Se på Trondheim kommunes 
hjemmesider for mer informasjon: 
http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1012550742&language=0 
 
Planleggingsdager: 
Barnehager i Trondheim kommune har fem planleggingsdager i løpet av 
barnehageåret. Da er barnehagen stengt.  
Dere finner informasjon om hvilke dager det er i barnehagens årsplan, oppslag på 
Britts  hjørne, barnehagens hjemmeside og Trondheim kommunes 
barnehagesider. 
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Oppsigelse av plass: 
Skal skje skriftlig til styrer, Britt Holm, med minst en måneds varsel fra dem 1. 
eller 15. i måneden. I perioden 1. april – 1. juni er oppsigelsestiden 2 mnd fra den 
1. Eller 15. i mnd. 
 
Moderasjon / friplass: 
Dere trenger ikke å søke om søskenmoderasjon, det blir registrert ”automatisk” 
via barnehageservice. 
Moderasjon/friplass pga økonomi må søkes på eget skjema som dere får ved 
henvendelse til styrer, Britt Holm eller baseleder.  Skjemaet ligger også på 
Trondheim kommunes barnehagesider. Husk å legg ved kopi av dokumentasjon på 
alle inntekter og utgifter som står på skjemaet. Trenger du hjelp eller har 
spørsmål om dette ta kontakt med styrer, Britt Holm. Søknaden sendes til: 
Trondheim kommune, Oppvekstkontoret, 7004 Trondheim 
 
 
Foreldrenes forventninger til barnehagen: 
Vi vil gjerne at dere forteller oss hvilke forventninger dere har, og er åpen i 
dialogen med oss. På første foreldremøte om høsten blir det satt av tid til å si 
noe om dette. 
 
Våre forventninger til foreldrene: 

- At dere leser årsplan(kalenderen), månedsplaner, mailer og ulike skriv som 
blir delt ut. 

- At dere kommer med tilbakemeldinger på det vi gjør i barnehagen. 
- At dere deltar på arrangement som foreldremøter, foreldrekaffe, 

foreldresamtaler, sommerfest, dugnad og lignende. 
 
 

Vi håper på et godt samarbeid, 
og at vi får en fin tid sammen på Gjørtlervegen barnehage! 

 
VELKOMMEN!!! 
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