Informasjonshefte for
Rådhusmarka, Langgata og Trones barnehage
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Presentasjon av barnehagene
Rådhusmarka barnehage er en kommunal barnehage i Sandnes kommune. Barnehagen ble
åpnet 1.august 2008 og ligger sentralt i Sandnes. Barnehagen har 4 avdelinger fra august
2018.
Langgata barnehage er en kommunal barnehage i Sandnes kommune. Barnehagen åpnet i
august 2016. Barnehagen ligger sentralt i Sandnes sentrum, holder til i bygget som det
tidligere var kulturskole i. Barnehagen har 6 avdelinger fra august 2018.
Trones barnehage er en kommunal barnehage i Sandnes kommune. Barnehagen ligger ved
siden av Trones barneskolen og har 3 avdelinger. Barnehagen åpnet i 1993, men fikk nytt
bygg i 2008.

Åpningstider
Rådhusmarka barnehage: 07.15-16.45
Trones barnehage: 07.15-16.45.
Langgata barnehage 07.15-16.45

Dagsrytmen
Dagsrytmen gjør dagen mer forutsigbar for barna, og vi har en dagsrytme fordi vi ønsker at
barna skal bli trygge på seg selv, og oss voksne og de andre barna på avdelingen(e)

3-6 år: Kuben, Pyramiden, Sirkelen, Torus, Sylinder, Parallellogram, Tusenbein og
Marihøna
Kl. 07.15

Barnehagen åpner, frilek

Kl. 08.00-08.30

Frokost-frilek

Kl. 09.30/10.00

Ut på tur/prosjekter

Kl. 11.00-11.30

Lunsj

Kl.11.30

Frilek

Kl. 14.00

Fruktmåltid. Frilek ute/inne

Kl.16.45

Barnehagen stenger
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0-3 år: Kvadraten, Prisme, Pi, Kule og Maurtua
Kl. 07.15

Barnehagen åpner, frilek

Kl. 08.00-08.30

Frokost-frilek

Kl. 09.30/10.00

Ut på tur/prosjekter

Kl. 11.00-11.30

Lunsj

Kl.11.45

Sovetid

Kl. 14.00

Fruktmåltid. Frilek ute/inne

Kl. 16.45

Barnehagen stenger

Dagsrytmen kan endres ved behov.

Tilvenning
Vi legger til rette for at barna skal få en trygg og god start i barnehagen. Dette gjør vi ved å
sette av god tid til tilvenning i oppstarten. Vi tar utgangspunkt i barns behov for tilvenning.
Vi sørger for tett oppfølging den første tiden, ved å ha primærkontakt til hvert enkelt barn.
Dette for at barnet skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Vi har en
oppstarts samtale med alle nye foreldre i løpet av tilvenningsdagene. Foreldre og barn som
ønsker å komme på besøk før de skal starte i barnehagen, er hjertelig velkomne til det.
Oppstart samtale
Når barnet skal begynne i barnehagen, har foreldrene en samtale med barnets
primærkontakt. Målet for oppstartsamtalen er å utveksle viktig informasjon og å bli bedre
kjent.

Levering / Henting
Når dere leverer barnet i barnehagen er det viktig å ta kontakt med en ansatt. Barnet følges
inn til avdelingene av foresatte. Gi beskjed om andre skal hente barnet. Foreldre eller andre
som henter, har ansvar for barnet når de har møtt dem i barnehagen. Det må alltid gis
beskjed til en ansatt når et barn blir hentet.
Barn skal maksimalt oppholde seg 9 timer i barnehagen hver dag.
Hvis barnet ikke kan komme i barnehagen, er det viktig for oss at dere gir beskjed innen kl.
09.00 per telefon eller sms.
Når dere leverer og henter. Husk å ALLTID ta lenken på porten. Vi har ingen barn å miste.
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Utstyr barna trenger i barnehagen:
Alt som barna har med seg av tøy og utstyr i barnehagen MÅ merkes med navn. Personalet
gir beskjed hvis de ser skader/mangler ved barnets utstyr. Hver fredag anbefaler vi at
yttertøy tas med hjem for vasking.
Tøy barna alltid skal ha i barnehagen: 2 tskjorter/body, 2 gensere, 2 bukser, 2 par sokker og
truser.
Sommeren: solhatt/caps, sandaler/joggesko. Shorts og/eller kjole.

Vinteren: ull, tjukk genser, stillongs/tights, varm lue, hals og votter.

Uteklær: regntøy, lue, dress eller jakke og utebukse, sko og støvler som passer til årstiden.

Vogn: Barn som trenger å sove i løpet av dagen må ha med en barnevogn med
vognpose, teppe eller dyne som passer til årstiden. Vogn kan dere ha stående i
barnehagene sine vognskur. Snakk med personalet. Ta med myggnetting og
regntrekk. (Regntrekk er ikke nødvendig i Rådhusmarka og Langgata barnehage)
Bleier: Barn som bruker bleier må ha med bleier med tape/borrelås (ikke Up&Go). Ta også
med våtservietter og eventuelt krem.
Krem: På sommeren, ta med solkrem. Smør barnet med solkrem før de kommer om
morgenen. Personalet smører ut over dagen.
Vannflaske: Barnet må ha vannflaske som kan stå i barnehagen.
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Måltider og matpenger
I barnehagen betaler dere 300 kr månedlig for mat servering. Juli måned er betalingsfri.
Noen uker hver sommer vil barnet måtte ha med en sunn matpakke.
Gi beskjed til personalet dersom barnet har allergier.
Barnehagen tilbyr:
Vi serverer frokost kl08.00-08.30. Skal barnet spise frokost i barnehagen må barna komme
innen kl08.20. Frokost er brødskiver med variert pålegg og grønnsaker, havregryn eller
lignende. Melk eller vann til drikke.
Vi serverer lunsj kl11.00-11.30. Avdelingene lager varmmat en gang i uken, for eksempel
havregrøt, suppe, fiskekaker, gryteretter. Ellers så serverer vi brødskiver med variert pålegg
og grønnsaker. Melk eller vann til drikke.
Vi serverer fruktmåltid kl14.00. Barna får oppskåret frukt og grønt, knekkebrød, brød. Vann
til drikke.

Bursdagsfeiring
Bursdagene til hvert enkelt barn vil bli markert i barnehagen. Dagen
markeres ved at barnet er i fokus i samlingen, vi synger bursdagsangen og
barnet får en bursdagskrone. Hvordan selve feiringen foregår, kan variere
på de ulike avdelingene. Flagget henges ut om morgenen. Denne dagen får
bursdagsbarnet bestemme menyen til fruktmåltidet. Alternativene en kan
velge mellom er: smoothie, fruktspyd, fruktsalat eller grønnsaker med dip.

Satsningsområder
Antall, rom og form
Barnehagen er en «Vitenbarnehage». Det vil si at vi har et ekstra fokus på arbeid innen
matematikk, teknologi, design, vitenskap og astronomi. Derfor har vi et spesielt fokus på
fagområdet «Antall, rom og form». Dette fagområdet skjer i tett samspill med de andre
fagområdene i Rammeplanen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter vil
barnehagen ta ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning, og legge til rette for tidlig og
god stimulering.
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
•
•
•
•
•

Opplever glede over å utforske og leke med tall og former
Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
Erfarer, utforsker og leker med form og mønster
Erfarer ulike typer størrelser, former, og mål gjennom å sortere og sammenligne
Erfarer plassering og orientering, og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.
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I tråd med å være «vitenbarnehage», har vi et utstrakt samarbeid med Vitenfabrikken. Dette
er et museum og vitensenter i Sandnes hvor det er tre etasjer med interaktiv utstilling, samt
et planetarium og et publikumsverksted. Barna vil besøke Vitenfabrikken jevnlig.
Språk – Dialogisk Lesing
I vårt arbeid med kommunikasjon, språk og tekst bruker vi Dialogisk lesing som metode.
Metoden er en systematisk måte å jobbe med bøker for å styrke barns språklige
kompetanse. Vi jobber med en bok over en hel måned der vi både snakker om, og har
aktiviteter knyttet til bokens tema.
Sosial Kompetanse - Hjerteprogram
Et hjelpemiddel vi bruker i arbeidet med sosial kompetanse er
Hjerteprogrammet. Avdelingene har hjertesamlinger
månedlig der ulike tema blir tatt opp. Hjerteprogrammet er
bygget opp rundt JEG, DU og VI.
JEG skal styrke barnets følelse av egenverd og gi dem en
opplevelse av å være unike. JEG tar også for seg barnets
følelser og drømmer. DU skal styrke barnas evne til empati
for andre, hvordan de kan være en god venn og gi barna en
opplevelse av verdien av fellesskap. VI tar for seg sosiale
regler, positive former for samhandling, at barna får oppleve glede og mestring sammen.
Alle samlingene har vekt på lek da lek er et godt middel til innlæring av sosiale egenskaper
hos barn.

Tur
En dag i uken drar barna ut på tur. Den dagen bør barnet være i barnehagen senest kl. 9.00.
Turene går til offentlige lekeplasser, besøk til andre barnehager, Vitenfabrikken, uteområder
i naturen og Sandnes sentrum.
Noen ganger kan barna dra på lengre turer der de må reise med buss/tog. I disse tilfeller blir
foreldrene godt informert om plass, tidspunkt og varighet.

Utviklingsstøttene barnehage (USB)
Alle barnehagene i Sandnes Kommune er med i satsningen i Utviklingsstøttene barnehage.
Kommunens kompetanseløft har som mål å etablere et helhetlig system for å styrke de
ansattes kunnskap og handlingskompetanse om hvordan de i sitt samspill med barna best
mulig kan støtte dem i sin utvikling og læring.

Overgang barnehage- skole
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole. Sandnes kommune har utarbeidet egen plan for overgang barnehage skole. Dette for
å legge til rette et best mulig tilbud for våre 5-åringer og deres skolestart. Alle tre
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barnehagene har hver sin førskoleklubb for 5-åringene, Maxiklubben. Barnehagen vil også gå
på besøk til en skole som ligger i nærområdet.

Maxi Klubben
Maxiklubben er for de barna som har sitt siste år i barnehagen før de starter på skolen. Vi
samarbeider på tvers av avdelingene i hver barnehage. Noen av aktivitetene vi jobber med
er å få kjennskap til tall, bokstaver, begreper, og lek med lyd. Innenfor sosial kompetanse
øver vi på at barna skal få oppleve egenverdi, mestring, selvstendighet, fellesskap. Det er en
egen plan for Maxiklubb som blir gitt ut på høsten.

Foreldresamtaler
I løpet av et barnehageår vil det bli tilbudt to foreldresamtaler – en er obligatorisk
(januar/februar), den andre er for dem som måtte ønske det i mai/juni.

Sykdom
Ved sykdom skal barnet holdes hjemme. Dersom barnet har dårlig almenntilstand i
barnehagen, vil foreldrene bli kontaktet. Se eget informasjonsskriv.

Forsikring
Alle barnehagebarn i Sandnes kommune er forsikret etter en egen forsikringsavtale. Detaljer
i forsikringen ligger hos Sandnes kommune.

Ferie
Barnehagene har åpent 11 måneder og 2 uker. De midterste ukene i juli måned holdes
stengt. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes barnehagene stengt. Barna
må ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret.
•
•
•
•

3 uker må tas sammenhengende i juli måned.
Planleggingsdagene kan regnes som ferie.
Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 feriedagene
opp til 5 uker, får dispensasjon for disse 4 dagene.
Barnehagene må ha beskjed innen 1. mai når det gjelder sommerferie.

Planleggingsdager
Planleggingsdagene brukes til årsplanarbeid og faglig oppdatering/kompetanseheving av
personalet.
Planleggingsdager 2018/2019:
16.august 2018 + 17.august 2018
16.november 2018
23.april 2019
31.mai 2019
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Markeringer i barnehagen

Måneder
August

Arrangement

September
Oktober
November
Desember

FN- Kafe med foreldre
Luciafrokost med foreldre
Nissefest

Januar
Februar
Mars

Samefolkets dag
Morsmålsdagen
Karneval/Fastelavn
Down syndrom-dag

April

Påskelunsj

Mai

17. Mai markering

Juni

ID markering
Avslutning for Maxiklubben
Sommerfest med foreldre

Juli
Foreldreråd
Foreldrerådet består av alle foreldrene/ foresatte til alle barna i barnehagen. Dette er når vi har felles
foreldremøte på høsten.

SU, barnehagens samarbeidsutvalg
SU består av 1 politiker som representerer eier, 2 foreldre, og 2 fra barnehagens personal og styrer.
Foreldrene representerer alle foreldrene i barnehagen, så dersom du ønsker å ta opp saker eller
komme med innspill kan du kontakte foreldrerepresentantene. SU drøfter saker som gjelder
organisering og drift av barnehagen, samt at de godkjenner årsplanen. SU har 3-4 møter pr år.

AU, arbeidsutvalget for foreldre
AU består av foreldre som representerer hele foreldregruppen. AU får delegert arbeidsoppgaver fra
SU og barnehagen, for eksempel delta på dugnad, rydde etter sommerfest.
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