
 

    Informasjon om Hol barnehage  

   

 

LITT OM HOL BARNEHAGE … 

Innledning: 

I denne folderen kan du som foresatte lese litt om hvilke forventninger Hol barnehage har til 

deg. Her får du også litt praktisk informasjon om barnehagen, slik at du vet hvilke 

forventninger du kan ha til barnehagen. Dersom du ønsker informasjon om det pedagogiske 

innholdet anbefaler vi deg til å gå inn på kommunen sin nettside. Du vil få tilsendt årsplan 

med kalender ved oppstart nytt barnehage år. 

Åpningstider 

Barnehagene i Hol har åpent mellom kl.07.00 til 17.00. Kjernetiden er mellom 10.00 og 15.00. 

5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, se barnehagens årsplan for mer informasjon.  

Aller først: 

Barna skal vaske hendene når det kommer i barnehagen. Dette er et tiltak barnehagen har 

for å unngå smitte og sykdom. I løpet av barnehagedagen vasker barna hendene ofte. 

Barnehagens forventninger til klær og utstyr:  

Hol barnehage er en barnehage som er mye ute. Klær og utstyr er det foresatte som har 

ansvar for. Dette er hva barnehagen forventer at barna har i barnehagen: 

 Til enhver tid skal det være skiftetøy i garderoben: sokker, truse, stillongs, genser. På 

vinteren skal det også være tykke klær (helst ull) som barna bruker under dressen. 

 Ull klær. Vi bor på en kald plass, og må kle oss deretter. Ull er absolutt det beste å 

bruke for å holde varmen.  

 Yttertøy tilpasset årstidene (varm dress på vinteren, regntøy og tynnere dress til 

vår/sommer/høst). 

 Sovebarn: vogn, varm pose/dyne (teppe på sommeren) 

 Solkrem fra mars og utover sommeren. 

 Yttertøy må vaskes med jevne mellomrom. Husk å vaske votter. 

 Pass på at barna ikke har vokst ut av yttertøyet. 

 Bleiebarn: ha med bleier i barnehagen når dere får melding om at det er behov. 

                         

Mer informasjon om klær finner du bakerst i dette dokument. 

 



  

 

 

Strømpebukse eller stillongs? 

Vel, vi anbefaler stillongs. Når vi er på tur så kan det være at det dukker opp en fristende søle 

dam som en bare MÅ teste!!! Og da er det er det mye mer praktisk for personalet å bare 

bytte sokker uten å ta av alle klærne. 

Barnehagen forventer at foresatte til enhver tid har oversikt over det utstyret barna trenger for 

å ha en god barnehagehverdag. Husk å merke klærne med navn. Vi forventer ikke dyre 

merkeklær ol, men gode, varme og praktiske barnehageklær. Har du spørsmål om 

bekledning, ta kontakt med personalet. Dersom barnet mangler noe får dere SMS fra 

barnehagen, men vi foretrekker at dere selv oppdager at det mangler noe. 

På vinteren når det er snø kan barna ta med langrennutstyr. Dette er da på eget ansvar. Vi 

anbefaler dere å tenke miljø, så kjøp gjerne gjenbruksutstyr (loppemarked, arve ol).  

Hol barnehage, en pedagogisk virksomhet: 

Barnehagen vår er en lærende organisasjon hvor pedagogikk står sentralt. Hver avdeling har 

pedagogiske lederer som er ansvarlig for det pedagogiske innholdet. Barnehagen har en 

ledergruppe, bestående av de pedagogiske lederne og daglig leder(styrer). Vi er 

pedagogiske medarbeidere som synes vi har verdens viktigste jobb, og vi elsker den. Hol 

barnehage jobber ut ifra Rammeplanen for barnehagene, og barnehageloven, samt 

barnekonvensjonen. Barnehagen utarbeider hver måned månedsplaner. Planene blir laget 

med forbehold om endringer. I tillegg har barnehagen laget en årsplan som du finner på 

kommunen sine nettsider og sendt til dere på e-post. 

Når barnet skal slutte i barnehagen/endre plass: 

Oppsigelse av plass eller endring av plass skal gjøres elektronisk på kommunen sine nettsider. 

For mer informasjon gå inn på kommunen sine nettsider. 
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Å være rollemodell 

Når du kommer i barnehagen er du en rollemodell. Vis glede for 

ditt og de andre barna. Si hei og vis interesse, vis at du er en 

voksen barna kan se opp til. Barnehagen forventer at du 

respekterer det mangfoldet av barn og familier vi er heldige å 

ha. Vær inkluderende og raus ovenfor de små unike 

menneskene du møter når du kommer til barnehagen. Dette er 

et viktig tiltak vi som voksne kan gjøre for å bekjempe mobbing. 

Hvis et barn slår seg og det er akkurat du som er i nærhten, vis 

raushet og trøst barnet frem til barnehagepersonalet kommer. 

 

Samarbeidsarena mellom barnehagen og hjem:  

For oss er det viktig å ha en god dialog med dere foresatte. Vi har sammen et ansvar får at 

barna får en så god barndom som mulig. Barnehagen forventer engasjerte foreldre, og du 

skal forvente engasjerte ansatte. 

Dere MÅ gi oss beskjed om noen andre skal hente barnet, om vi ikke har fått beskjed og en 

ukjent for oss henter, må vi ringer vi å sjekke. Noe vi helst vil unngå. 

 Hol kommune er eier av Hol barnehage og skal drifte den etter gjeldene lovverk. Foresatte 

har derfor ikke medbestemmelsesrett, men de har rett til å medvirke. Samarbeidsutvalget 

som består av blant annet av foresatte og personale kan fatte vedtak for barnehagen. Da 

skal det stemmes. I en barnehage hvor vi har mange foreldre, betyr det at vi har en 

barnehage med mange ulike forventninger og tanker om hvordan barnehagen skal være. 

Målet med samarbeidet er å finne ut hva som er det beste for barnehagen er som helhet. Vi 

har alle individuelle tanker for vårt barn, men vi må se det i sammenheng med hele 

barnegruppen. Samarbeid er spennende og utfordrende. 

Matservering i barnehagen  

Kostpenger for full barnehageplass utgjør kr 8 per dag. 

Pengene skal hovedsakelig gå til frukt og melk. 

Barnehagen er ikke pliktig til å servere mat, og har ikke 

ressurser eller tilpasset kjøkken til det. I Hol barnehage 

bruker vi kostpengene dere betaler til lunsj to uker i 

måneden, alle måneder utenom juli og august. Det blir 

servert variert mat bestående av grovt brød, fisk, kjøtt, 

grønnsaker. Det blir også av og til laget mat i tillegg til 

dette  

De dagene det ikke serveres mat må barna ha med matpakke 

På tur-dager ønsker barnehagen praktiske matpakker hvor maten er ferdigsmurt.  

Det vi anbefaler er varierte matpakker med grovt brød og pålegg. Det er dere foresatte som 

har hovedansvaret for barnets kosthold. Barn er aktive og trenger mat som gir de energi over 

tid. For mer informasjon: gå inn på helsedirektoratet sine nettsider. 
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Vi ønsker å være en barnehage som nesten er sukkerfri. Det betyr at vi stort sett ikke serverer 

mat og drikke med sukker. Men av og til må vi kose oss litt ekstra. Som for eksempel når vi skal 

på tur, for da er det godt med en kopp kakao. Eller at vi baker boller… lukten av nysteikte 

boller er en sanseopplevelse i seg selv. Og jo, det kan hende vi må ta oss en is eller to på 

sommeren.  

Bursdagsfeiring 

Vi markerer barnas bursdag med krone og bursdagssamling. 

Bursdagsfeiringene i barnehagen er sukkerfrie, det betyr at det ikke 

blir servert kake/is/saft eller lignende. Barna skal ikke medbringe 

kake/is ol til markeringen i barnehagen. Mange velger å invitere til 

en privat bursdagsfeiring etter barnehagen sin åpningstid. I 

barnehagen har vi et inkluderende fokus, så dersom invitasjonskortene skal leveres i 

barnehagen, skal det leveres til en bestemt gruppe, for eksempel: alle guttene, alle jentene, 

alle på avdelingen, alle som er født samme året ol. 

Informasjon fra barnehagen 

Inn til videre blir det sendt ut informasjon på e-post, sms og lapper i garderoben. Inne i 

barnehagen henger det annen dokumentasjon som for eksempel barnas kunstverk, 

pedagogisk planlegging. Som foresatte er du hjertelig velkommen til å komme inn for å se. 

Garderobesituasjonen ved levering og henting er også en arena for informasjon. Av og til er 

det ikke like lett for personalet å komme ut i garderoben for å fortelle om «dagen i dag». Men 

da er det bare å ta turen inn, så forteller personalet så fort de har tid. For kanskje akkurat når 

du henter blir et barn lest for, og barna er alltid vårt førsteprioritet. Men vi gjør alt vi kan for å 

få tid til en liten samtale når barnet blir hentet. 

Dette ønsker barnehagen at du som foresatt informerer oss om 

Dersom det har skjedd en endring i hjemmesituasjonen som kan påvirke barnet: at det har 

vært dødsfall (dette gjelder også kjæledyr), at mamma og pappa har gått fra hverandre, at 

dere planlegger å flytte, at mamma/pappa har fått ny kjæreste og lignende. Vi vet at dette 

er private saker, men vi har erfaring om at slike situasjoner som nevnt ovenfor ofte kan påvirke 

barnets hverdag i barnehagen. Hvis personalet er informert så kan de hjelpe barna med å 

uttrykke seg i dialog med de. Husk, vi har taushetsplikt. Annen informasjon som at barnet har 

sovet dårlig, spist lite, vært syk i helgen, er også informasjon som vi setter pris på å få. 

Syns du det er vanskelig å dra fra barnet når det gråter? 

Du er ikke den eneste som synes det er vanskelig. For som mamma og pappa ønsker en jo å 

gjøre alt for at barna skal ha det bra. Et lite tips, og dette gjelder for de barna som er innkjørt i 

barnehagen; ikke drøy ut leveringstiden. Forbered gjerne barnet på veien til barnehagen: 

«når vi kommer i barnehagen skal jeg hjelpe deg med å kle av, så får du en klem og jeg 

drar». Det vi erfarer er at dersom en bruker mye tid, så blir det enda vanskeligere for barnet å 

løsrive seg fra mamma/pappa. Og barnet kan bli usikker på situasjonen. Hvis du synes dette 

er vanskelig, så anbefaler vi deg til å ta en samtale med pedagogisk leder på den 

avdelingen som barnet ditt går på. Vi anbefaler deg også å sette deg inn i trygghetsirkelen, 

her er en aktuell link som handler om at vi voksne må være større, sterkere, klokere, god: 

https://www.youtube.com/watch?v=kBgHPz7866o  
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Når barnet blir sykt: 

På kommunen sine nettsider finner du informasjon om 

sykdommer, om barnet skal være hjemme eller kan 

komme i barnehagen. Barnehagen forventer at du 

gjør deg kjent med det som står der. Husk å kontakte 

barnehagen dersom barnet ikke kommer i 

barnehagen. Vi minner om 48 timers regelen ved 

omgangssyke. Barnet skal være hjemme 48 timer etter 

siste symptom. Dersom barnet blir sykt i barnehagen, 

kontakter vi dere. Husk å gi oppdatert 

kontaktinformasjon til barnehagen. Barnet må være 

frisk nok til å være ute  

Medisinering i barnehagen:  

Vi gir ikke smertestillende til barn. Reseptskrevet 

medisiner kan vi gi, men da skal det skrives en medisinavtale med barnehagen. 

Ferie i barnehagen: 

Barnehagene i Hol kommune har stengt i påsken, julen og tre uker på sommeren (uke 28-29-

30). Kommunestyret har bestemt at en barnehage på Geilo skal være åpen i feriene. Vestlia 

og Geilo barnehage deler på dette, annet hvert år. Egen påmelding, og fristen for 

påmelding må holdes. Barnet skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 

Betaling av barnehageplass: 

Økonomiavdelingen i kommunen sender ut faktura hver måned. Ved mangel på innbetaling 

vil faktura det bli sendt ut purring. Vedrørende mangel av innbetaling bli sendt til inkasso.   

Helt til slutt, hvem har ansvar for at Hol barnehage blir verdens beste barnehage? 

Er det personalet? Er det du? Er det alle oss sammen? Barnehagen og foresatte har et felles 

ansvar. Dersom det er noe du ønsker å drøfte, ta det opp på foreldrerådsmøte, foreldremøte, 

foreldresamtale eller be om et møte med pedagogisk leder/styrer. Hvis det er noe du er 

misfornøyd med, eller saker du har behov for å drøfte, tar du det direkte opp med 

barnehagen. Det er det du og barnehagen som leder prosjektet «verdens beste barnehage». 

dersom vi snakker ned barnehagen vår, lager vi en dårlig barnehage. Dersom vi snakker den 

opp, samarbeider og er ryddige i prosessene, ja da utvikler vi den til å bli en god barnehage.  

For oss som jobber i Hol barnehage er det viktig å utvikle oss, og kompetanseutvikling på barn 

og barns utvikling står sentralt i arbeidet vårt.  
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På de neste sidene finner dere en oversikt over hvilke klær vi anbefaler at barna har i 

barnehagen, og hva dere som foreldre må sjekke. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på dette heftet. Er det noe annet som burde ha blitt med? 

Ta i alle fall kontakt med pedagogisk leder dersom det er ne som er uklart. 

                                                             

                                                                      Hilsen ledergruppen i Hol barnehage.  
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SJEKKLISTE FOR KLÆR – VINTER 

Hver dag: 

Sjekk at barnet har: 

 To sett skiftetøy – body/tynn genser, stillongs og sokker/strømpebukse, 

evt. truse, bukse, genser. 

            X 

2 

 Genser og bukse i ull/fleece 

     eller     

 

 Lue med hals eller lue og hals. Finn en lue som holder seg godt på plass 

over ørene. 

eller   +   
 Votter og regnvotter (det er lurt å ha to par å bytte på, for de rekker 

ikke alltid å tørke til neste dag) 

+  (x 2) 

 



Regntøy og vinterdress 

 

  +   

 

 Støvler med fôr og vintersko, ullsokker 

 + +  

 

 Om vinteren anbefaler vi ull/superundertøy innerst mot kroppen. Dette 

transporterer bort fuktighet. 

 

 Barn som sover trenger også en tynnere lue, hals og votter, samt 

ullsokker til å sove med. Det kan også være lurt med et ekstra sett med 

ull/fleece, siden dette kan bli vått hvis barna leker ute i vått vær om 

formiddagen. Todelt sett er veldig praktisk, for da kan vi lettere variere 

mengden klær etter temperatur. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Hver uke: 

Sjekk at: 

 Dress og regnbukse har strikk under hælen. 

 

 

 Klær og sko har riktig størrelse. Vintersko og -støvler må ha plass til 

en ullsokk. 

     

 

 At klær og sko er hele 

    

 

 Kontaktinformasjon: 

Styrer: Kristin Hallingstad 90143902 

Veslefrikk: 95986406 

Askeladden: 40916465 

Smørbukk: 40916464 

 

 



 

Trygghetssirkelen: Denne modellen har personalet jobbet en del med. For oss er det viktig å 

være voksne som er større, sterkere, klokere og god. 

Enkelt forklart: 

Større: som voksne (både ansatte og foresatte) har vi makten og styringen 

Sterkere: vi er emosjonelt sterkere  

God: godhet i alt, kropp, stemme, og også når vi sier nei. 

Klok: balansen mellom det faste og det gode 

 

 

Og helt til slutt: 

Vær til stede i kropp og sjel når du leverer og henter barnet. Vårt beste tips er å la mobilen ligge igjen 

i bilen 
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