VELKOMMEN TIL
HOL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE

Velkommen til oss!
Hol barnehage ligger øverst på Holsjordet rett ved
Furuberget. Opprinnelig har huset tilhørt en storgård
med en historie som strekker seg tilbake til 1548.
Navnet Hol kommer av at huset ligger på «holl».
Så vi har en fantastisk utsikt som gir oss mange fine
opplevelser.
I barnesangen «Lille Martine» skriver Hanna Winsnes
At de rodde over fra Ridabu til Storhamar strand for å
besøke Hol gård, og at de på vei opp dit passerte store
frukthager. Det vokser fremdeles frukttrær i hagen på Hol.
Vi plukker både plommer, pærer og epler om høsten, i
tillegg til rips, solbær og bringebær. Hver avdeling
har også egen kjøkkenhage.

Hamar kommune kjøpte Hol gård på 1970-tallet, og
huset ble den gang brukt til grendeskole og senere som
barnehage frem til den ble restaurert til sin nåværende
form i 1989.

Hvem er vi?
Hol barnehage er en koselig 3- avdelingsbarnehage
i Hamar kommune, med avdelingene Nøtteliten (1-2/3 år),
Månetoppen (2-5 år) og Kvisten (2-5 år).
Vi har en grunnbemanning på en pedagogisk leder og
to assistenter på hver avdeling – i tillegg kommer styrer
og renholder.
Kontaktinformasjon:
Månetoppen; 91 75 21 75
Kvisten: 95 41 14 58
Nøtteliten: 91 75 01 94
Kontoret: 90 47 53 12
Styrer: Anne Nordsveen
Mail: anne.nordsveen@hamar.kommune.no
Hjemmeside: www.hol.barnehageside.no

(krever eget passord for å se all informasjon).
VISJONEN VÅR:
Hamar kommune har følgende visjon for sine barnehager:
«TRYGG, LEKENDE, LÆRENDE»
For å få til dette er vi i Hol barnehage opptatt av:
Voksne som er ekte og tilstede
Alle skal bli sett, møtt og verdsatt
Respekt for hverandre
Med humor og glede
Engasjerte, pålitelige og omsorgsfulle voksne

MÅL FOR HOL BARNEHAGE
- Barnehagen skal være et sted der voksne og barn
trives sammen.
- Vi ønsker å gi hvert enkelt barn nærhet, omsorg og
anerkjennelse.
- Vi ønsker at alle barna skal ha minst en venn
- Vi vil bidra til at barna tilegner seg kunnskap, ferdigheter
og holdninger.

- Vi vil at leken skal dominere hverdagen.

Åpningstider:
Barnehagen er åpen fra mandag til fredag
kl. 07.30 – 16.30. (Det betyr at vi skal kunne
låse døra kl. 16.30. Dere må derfor beregne tid til
å hente klær, utstyr, lese beskjeder og en
liten prat om hvordan barnehagedagen har
vært for barnet.)
Barnet kan komme når som helst på dagen, men
de fleste aktiviteter vil foregå mellom kl. 10.00 og
kl. 14.00.
Det er fint om dere gir beskjed hvis barnet kommer
senere på dagen pga. planlegging og gjennomføring
av dagen.
Vi holder stengt jule- og nyttårsaften.

Planleggingsdager:
Vi har 6 planleggingsdager i løpet av året, og de er
satt av til planlegging, evaluering og kompetanseheving
for oss som jobber her. Disse dagene er barnehagen
stengt.

Ferie:
Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret,
derav 3 uker om sommeren (jmfr. Vedtekter).
Vi har i samarbeid med foreldrene stengt barnehagen
2 uker i juli måned.

Foreldresamarbeid:
I løpet av den første tida i barnehagen vil vi ha en
oppstartsamtale, der dere får fortelle om barnet deres,
forventninger dere har og vi har til dere. Vi blir bedre
kjent og vil legge et grunnlag for godt samarbeid.
Vi som arbeider i Hol barnehage ønsker å drive barnehagen i nært samarbeid med barnas foreldre/foresatte slik
som barnehageloven også understreker.
Med nært samarbeid forstår vi regelmessig kontakt mellom
barnehagens ansatte og foreldre/foresatte, der det utveksles
informasjon, der det er åpenhet i i.f.t. å drøfte spørsmål,
utveksle erfaringer og opplevelser og eventuelt diskutere
utfordringer man møter.
Dette er med på å bygge opp et gjensidig forhold mellom
hjem og barnehage, som også føles trygt for det enkelte
barn. Noen samtaler bør imidlertid foregå uten barn tilstede,
vi finner da et ledig rom der samtalen kan foregå mellom
voksne.

Foreldresamtaler
Vi gir tilbud om foreldresamtaler to ganger i året.
Dette er samtaler mellom foreldrene og pedagogisk leder.
Dette er en samtale som angår det enkelte barn, dets utvikling
og vi utveksler erfaringer om opplevelser og trivsel.
Vi bruker «Alle med» skjema – vi bruker skjemaene for å kvalitetsikre
og følge med på utviklingen til hvert enkelt barn.
For de aller minste barna, er det verdt å merke seg at vi gir
tilbud om 2 – års kontaktsamtale (samarbeid med Helsestasjonen
i Hamar kommune). Samtalen foregår mellom foreldre og
pedagogisk leder.

Foreldremøter:
I løpet av et barnehageår arrangeres det vanligvis to foreldremøter.
Ett på høsten i regi av barnehagen, og ett på våren hvor FAU er ansvarlig.
Innimellom arrangeres det dugnad, foreldrekaffe, frokoster, fester og
andre arrangement.
FAU
Dette er et foreldreutvalg som jobber for å ivareta foreldrenes interesser.
Representantene blir valgt på foreldremøter, og to av dem sitter i SAMU.
(Samarbeidsutvalget ved barnehagen).
FAU arrangerer også egne møter og arrangement ved behov og ønsker.
Andre samarbeidspartnere som barnehagen har:
- Helsestasjon

-

HIPPT
Spes.ped team
Logopedtjenesten
Fysioterapeut
Barneverntjenesten
Barnehab.tjenesten
Skole: overgang mellom barnehage til skole.

Årsplanen utarbeides og deles ut i løpet av september måned:
Den bygger på:
- Lov om barnehager
- Rammeplanen for barnehager
- Hamar kommunes visjon og satsningsområder.

Miljøfyrtårn

Vi i Hol barnehage ble miljøsertifisert i januar 2013. Det å
være miljøsertifisert forplikter oss til å ha fokus på miljøarbeidet året rundt.

Bursdagsfeiring

Bursdagsbarnet får sin egen dag. Vi lager krone som
barnet selv får være med å bestemme både farge, form
og pynt. Barnehagen henger ut flag, synger bursdagssang
og barnet får være med å medvirke i samlingsstund.
Det er foreldrene sammen med barnet som velger hva barnet
har med til barnehagen på bursdagen.

Klær:
Vi er ute i all slags vær, det vil si at barna må ha klær
for alle værtyper vi har i dette landet.
Tips på hva som er lurt å ha i barnehagen:
- Innesko eller tøfler
- Skift fra innerst til ytterst (fra truse, t.o.m. yttertøy)
- «Barnehagedress» med strikk
- Regntøy og støvler
- Ulltøy – genser, sokker, bukse
Klær til vinteren:
- Vintersko
- Hensiktsmessig yttertøy
- Flere par votter, lue, skjerf/hals/bøf

PS 1: Det er lurt å ha klær man ikke er redd for i barnehagen –
ting kan skje…
2: Hvis dere låner klær i barnehagen, ber vi dere vaske dette og
returnere det så fort som mulig.
3: Når det er veldig møkkete ute, må regntøy og dresser
taes med hjem og vaskes til neste dag.
4: Med så mange barn er vi avhengige av at klær og utstyr
merkes med navn.

Sykdom
Ved sykdom skal barnet hodes hjemme. Dette av hensyn
til barnet selv og/eller smittefaren. En god regel for når
barnet kan gå i barnehagen er at det må være friskt nok
til å delta på alle aktiviteter, også uteaktiviteter.
Dersom barnet blir sykt i løpet av dagen, ringer vi
foreldre/foresatte og barnet må da hentes så raskt som
mulig.
Ved ulike sykdommer henger vi opp informasjonsskriv
som sier noe om hvilke forhåndsregler som skal følges.

Diverse turer og arrangementer

Vi vil gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi kan gå i skogen og
vi kan besøke lekeplasser, og andre områder i nærheten.
Av og til tar vi bussen til byen og er med på ulike arrangementer
eller vi tar oss en tur til biblioteket. Vinterstid vil vi bruke mye
tid til å gå på ski og skøyter på vårt eget uteområde.
Gjennom året kan vi benytte Storhamar Ishall og Prestrudhallen.
Planlagte aktiviteter og utflukter foregår i hovedsak i tidsrommet
kl. 10 – 14. Dersom barnet av ulike årsaker kommer etter kl. 10,
er det fint om dere gir oss i barnehagen beskjed.
Forsikring
Barna er ulykkesforsikret. Denne forsikringen gjelder
i barnehagen, på turer med barnehagen og til og fra
barnehagen.
Informasjon
Vi sender ut informasjon jevnlig på mail, legger ut
Informasjon på egen hjemmeside og noe informasjon
henger vi på dørene i garderobene.
Foreldrene administrerer også en egen facebook-gruppe.
Her kommer også informasjon om ulike arrangementer.

Inn- og utregistrering
Personalet har ansvaret for dette – MEN:
Det er VELDIG VIKTIG å ikke forlate barnehagen
ved henting uten å ha snakket med en i personalet.
Vi skal også ha beskjed hvis det er noen andre som
skal hente barnet.
Taushetsplikt
Alle ansatte og andre som er innom barnehagen
på oppdrag, som for eksempel studenter, må skrive
under taushetserklæring.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende
har avsluttet tjenesten/arbeidet i virksomheten.
(Forvaltningsloven §13).
Vi ber også om at foreldrene bidrar til taushetsplikten
overholdes. (En god grunnregel: Gagner det ikke barnet
det gjelder, har det ingen hensikt å formidle videre).
Alle som jobber i barnehagen må vise tilfredsstillende
politiattest.
Studenter
Vi er en praksisbarnehage.
Dette vil si at vi tar i mot studenter fra barnehagelærerlinja ved Høgskolen i Hedmark.
Elever fra Storhamar videregående
har også Hol barnehage som praksisplass.
Det hender vi også tar i mot praksiselever fra
Voksenopplæringen eller andre som skal ha

arbeidspraksis fra barnehagefeltet.

Pedagogisk virksomhet
Vi i Hol barnehage jobber etter Rammeplanens
retningslinjer. Denne stiller blant annet krav til
kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen – og
til omsorg, lek og læring.
Her har vi sakset ut en bit fra Rammeplanen:
Barnehagen skal bidra til at barna får:
- mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og
samtidig utfordrende omgivelser.
- omsorg (som en verdi i seg selv) som skal
prege alle situasjoner i hverdagslivet - å
komme til uttrykk når barn leker, i stell, måltider
og påkledning.
- grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle
områder. De skal få støtte på sin nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær.
- rom for egen kulturskaping og opplevelse av glede
og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
- varierte og positive erfaringer med å bruke språket
som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning
og som uttrykk for egne tanker og følelser.

I tillegg angis sju fagområder som alle barn skal få erfaring
med i løpet av barnehageårene sine.

I årsplanen vil dere finne mer informasjon om våre
satsningsområder og vår progresjonsplan for fagområdene.

Dokumentasjon, vurdering og observasjon
For å kunne ivareta alle barns utvikling, modningsprosess
og trivsel på en best mulig måte, er dokumentasjon av hva
vi gjør viktig. Barnehagen er også en virksomhet som stadig
er i utvikling. Det er også viktig for personalets del, slik at vi
kvalitetsikrer at vi gjør ting riktig, og at målene vi setter oss
blir nådd.
Vi bruker ulike observasjonsmetoder daglig for å avdekke
vennskap, utvikling og trivsel.
Dagsrapporter kan dere følge med på i garderobene.
Månedsplaner og månedsbrev legges ut på
hjemmesida vår. (Dere vil etter hvert få månedsplanene tilsendt pr.
mail.)

«EN GOD BARNDOM
VARER HELE LIVET….»

