Til nye foreldre/foresatte.
Vi ønsker at barnet ditt skal få en best
mulig start i barnehagen.
Erfaring har lært oss at barna trenger en
tilvenningstid hvor en av foreldrene
er sammen med barnet.
Til å begynne med bør oppholdstiden
økes gradvis ettersom barnet finner
seg til rette
Det er ofte godt for barnet om en av
foreldrene/foresatte er tilgjengelig på
avdelingen til å begynne med. Etter hvert
kan man så trekke seg unna, og etter
avtale med personalet forlate
barnehagen for en stund.
Når du har bestemt deg for å gå, la
avskjeden skje raskt etter at du har sagt
tydelig adjø. Hvis barnet gråter ved
avskjeden kan man evt. ringe etter en
stund for å høre hvordan det går.
Vi anbefaler korte dager i barnehagen i
starten. Når besøket avsluttes mens
barnet fremdeles er opplagt og har lyst til
å være lenger,blir det så mye hyggeligere
å komme tilbake en annen dag.

Om personalet
De voksne i barnehagen trenger også tid
til og bli kjent med det nye barnet og
foreldrene.
Fordi personalet går i turnus vil ikke den
samme voksne alltid være tilgjengelig
både ved bringing og henting.
Det er viktig at personalet får informasjon
om barnets vaner og rutiner.

Dagsrytme
06.45 – barnehagen åpner
08.15 – frokost for de som ønsker det
lek inne eller ute
10.30 – rydding
samling/aktivitet
11.00 – formiddagsmat
12.00 – hvile/sove/utetid
14.30 – rydding ute
ettermiddagsmåltid
lek inne eller ute
16.30 – barnehagen stenger

Mat :
Barna har med seg niste.
Barnehagen holder melk og frukt.
Frokost spises fra 08.15 til 08.45.
Vi regner med at de barna som
kommer etter 08.45 har spist mat
hjemme.
Formiddagsmat ca. 11.00
Ettermiddagsmat ca. 14.15
Sovetid :
Vi prøver og tilpasse sovetiden etter
det enkelte barns behov. For de
fleste vil det si etter formiddagsmat.
Si ifra hvor lenge du evt. vil at ditt
barn skal sove.
Klær :
På Hvitveisen har barna hver sin
kurv med skiftetøy og evt. bleier og
salver. Dette må man ha med selv.
På Blåveisen har alle sin skuff i
garderoben med plass til skiftetøy.
Barnehagen holder håndklær,
smekker og sengetøy.
Ha alltid med regntøy og ekstra
yttertøy.Alle klær, sko og støvler må
være navnet!

VELKOMMEN TIL ANKERLØKKEN
BARNEHAGE.
VI HÅPER AT DERE VIL TRIVES HER.
ÅRSPLAN OG MER INFORMASJON OM
BARNEHAGEN OG DET PEDAGOGISKE
OPPLEGGET VIL DERE FÅ NÅR DERE
BEGYNNER I BARNEHAGEN.
DERE KAN OGSÅ LESE OM
ANKERLØKKEN BARNEHAGE PÅ
HAMAR KOMMUNES HJEMMESIDER.
GÅ INN PÅ BARNEHAGER, SÅ STÅR
ANKERLØKKEN PÅ LISTEN OVER
KOMMUNALE BARNEHAGER.

OPPSTART VED
ANKERLØKKEN
BARNEHAGE.
Sammen skaper vi gode øyeblikk!

SKULLE DERE ØNSKE MER
INFORMASJON ELLER DET ER NOE
DERE LURER PÅ SETTER VI PRIS PÅ
OM DERE TAR KONTAKT.
VENNLIG HILSEN PERSONALET.

ANNE KRISTIN ROGNE
STYRER
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