
VELKOMMEN TIL ÅKER BARNEHAGE                                         

2021-2022  

 

  

”SAMMEN SKAL VI SKAPE ØYEBLIKK SOM GIR GODE BARNDOMSMINNER” 

 

Nedenfor følger litt informasjon om Åker barnehage. Har dere spørsmål som ikke berøres her, 

vennligst ta kontakt med en av oss. 

ÅKER BARNEHAGE                                                                                                                                                   

Ridabuveien 9 og 11                                                                                                                                                              

2322 Ridabu  

Anders Henriksen, styrer                                                                                              

anders.henriksen@edu.hamar.kommune.no 

Veslefrikk:   954 00 348                                                                                                                                          

Askeladden:   954 01 176                                                                                                                                                      

Tommeliten:   954 10 195                                                                                                                                     

Kontor/styrer:   625 63 361 

                                                                                                                                              

TILVENNING  

Avdeling 0-3 år: Dag 1 er barnet på besøk ca. 1,5 time sammen med en eller begge foreldrene. Dag 2 
og 3 avtales nærmere med pedagogisk leder.   

Avdeling 3-5 år: Tilvenning av nye barn over 3 år.  Dag 1 er barnet i barnehagen ca. 2-3 timer 
sammen med en av foreldrene. De neste dagene avtales med pedagogisk leder, vi anbefaler korte 
dager i starten.                

Barn som kommer fra Tommeliten bør ha korte dager den 1. og 2 dagen. Dere foreldre må beregne 
god tid ved levering den første dagen etter sommerferien.   

  

  



GENERELL INFORMASJON                                                                                                                                          

Åker barnehage er en tre-avdelings barnehage med plass til 50 barn i alderen 1-6 år. I Ridabuveien 9 
er det 36 plasser for barn i alderen 3-6 år. I Ridabuveien 11 er det plass til 14 barn i alderen 1-3 år. 
Virksomheten styres av «Lov om barnehager med forskrifter» og «Rammeplan for barnehager».  I 
tillegg er det lokale vedtak som vi forholder oss til. Disse er nedfelt i «Vedtekter for Hamar 
kommunale barnehager».   

Foreldreråd: Foreldrerådet består av alle barnas foreldre/foresatte. Blant disse velges 6 
representanter som utgjør Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU velger selv leder, kasserer og 
sekretær. Representantene sitter et år om gangen. Det er ønskelig at minimum en av 
representantene sitter i 2 år for å sikre kontinuitet.  

 Samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. I SU er både personalet og foreldrene representert.  SU skal bli forelagt og har 
rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til 
foreldrene.  Slike saker kan for eksempel være pedagogisk årsplan og driftsendringer.      

Åpningstid: Barnehagen åpner kl. 07.15 og stenger kl. 16.30, da må barna være hentet.   

Fridager: Barnehagen er åpen mandag til fredag hele året, bortsett fra planleggingsdager og 
feriestengte uker i juli. Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, og er stengt jule- og 
nyttårsaften.  

Vi kommer til å be om at dere melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, i hvilken 
utstrekning dere ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommerferie, høstferie, 
juleferie, vinterferie og påskeferie. Dette for å kunne fastsette en bemanningsplan i nevnte tidsrom.  

I følge vedtektene er det forventet at barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår, derav 3 
uker om sommeren.  

Planleggingsdager: Vi har 6 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. 

Barnehagen er stengt disse dagene. Planleggingsdager barnehageåret 2020/21:  

11,12 og 13. august 2021. 26. november 2021. 28. januar 2022. 16. mai 2022.  

 
Sommerferie: Hamar kommune holder 2 barnehager åpne i to uker i slutten av juli. De andre 
barnehagene samarbeider med disse barnehagene, hvis det er oppsatt behov hos foreldrene. Alle 
familier melder sitt behov til sin barnehage innen svarfrist. Ut ifra det oppmeldte behovet vil den 
enkelte styrer beslutte om man har behov for samarbeid med en av de åpne barnehagene.  

 
PRAKTISK INFORMASJON  

Levering/ henting: Det vil noen dager være anbefalt å komme til et bestemt klokkeslett, for 
eksempel på turdager.  Kjernetiden er fra kl. 10.00 til 14.00, da skjer våre planlagte aktiviteter.             
PS! Fra klokken 09.30 på Tommeliten.                                                                                                                                             
 
Vi må ha beskjed på Visma så snart som mulig:                                                                                                                                                                    
- hvis barnet ditt blir hjemme på grunn av sykdom                                                                                                                           

- hvis barnet kommer / blir hentet i løpet av kjernetiden                                                                                                  

- hvis andre enn dere foreldre skal hente barnet  



Klær: Barna må ha skift og innesko i barnehagen.  Fyll på med skifteklær ved behov og når årstidene 
skifter. Vi er ute hver dag, i all slags vær og barna trenger klær tilpasset dette.  Skifteklær legges i 
barnas kurver i garderoben (Tommeliten har skap). Klær som barna skal ha på seg i løpet av uteleken 
oppbevares i garderobehyllen, lett tilgjengelig for personalet, ikke i sekker og lignende. Husk å navne 
ALT av klær, dyner, smokker og lignende, det gjør det lettere for oss og holde orden. Barnehagen kan 
ikke holdes ansvarlig for klær og andre personlige eiendeler som skulle bli ødelagt eller borte. 
Foreldrene holder orden i barnas garderobe, og tar med hjem skittent tøy til vask 

Måltider: Vi spiser medbrakt frokost kl. 08.00, lunsj kl. 11.00 og fruktmåltid kl. 14.00. Fra og med 1. 
juli til og med 31. august har barna med matpakke til alle måltidene, samt 1 frukt til felles fruktfat, 
barnehagen serverer melk. Fra og med 1. september til og med 30. juni serverer barnehagen lunsj 
hver dag. Barnet har med matpakke til evt. frokost og har med 1 frukt til felles fruktmåltid. Hamar 
kommune har vedtatt at barnehagene skal servere minimum 3 måltider hver uke i 10 måneder. Åker 
serverer mat 5 dager per uke og maten består stort sett av brødmat m/ pålegg, suppe, 
havregrynsgrøt, frukt og grønt. Brødet vi serverer er uten tilsetningsstoffer og melken er økologisk. 
Matservering og oppvask tar to ansatte (i to hus) bort fra barna, derfor har vi måttet se på hva slags 
servering som er gjennomførbar gjennom hele uka. Ved ferieavvikling serverer vi i perioder 
langtidsholdbar melk for å unngå matsvinn og på grunn av redusert bemanning.   

Fødselsdager: Vi serverer frukt i forbindelse med barnas fødselsdag, vi ønsker ikke kaker, is og 
lignende til bursdagsfeiringer, se egen informasjon om bursdagsfeiring. Et hyggelig bord pyntes, vi 
lager krone og har samling rundt fødselsdagsbarnet. På 3-5 års avdelingene er det barnet selv som 
bestemmer innholdet i samlingen. Vi ber om at dere ordner med invitasjoner i privat regi og ikke via 
barnehagen. Adresser er tilgjengelig på Mykid app hvor det er viktig at dere selv sørger for å fylle inn 
navn, adresse og telefonnummer.  
 
Private leker: Ved behov kan barn ta med seg kosedyr eller lignende til barnehagen, men ellers er det 
kun på «ha-med-dager» at barna kan ha med seg en leke hjemmefra. Vi ønsker at barna benytter 
barnehagens akebrett/sykler den tiden de er i barnehagen.   
 
Trafikkforhold: Vi ber om at alle foreldrene, som kommer med bil, benytter seg av parkeringsplassen 
vår. Barna skal være forsvarlig sikret i bilen til /fra barnehagen. Parkeringsplassen har 
gjennomgangstrafikk, så barna skal være under oppsyn ved henting og levering.  

Viktig: På grunn av sikkerheten anmoder vi om at det ikke parkeres utenfor Tommeliten, dette skaper 
farlige situasjoner da andre biler må foreta forbikjøring rett foran et veikryss. Vi ber om at dere 
holder lav fart (fartsgrensen er 30) i veien ved barnehagen/parkeringsplassen. Barnas sykler parkeres 
utenfor porten. Vi ber om forståelse for at hunden også må vente utenfor porten. 

                                                                                                                                
Porten: Vi ber om at alle lukker porten etter seg både på tur inn og ut av barnehagen. Når barna blir 
hentet, ber vi om at barnet venter innenfor porten til foreldrene er klare. Minner om at det er 
foreldre som skal åpne/lukke porten, barna skal ikke lære å åpne porten eller klatre over gjerde/port. 
Foresatte skal være gode forbilder, så det vil si at dere selvfølgelig heller ikke må klatre over gjerdet.                                                                                              

Rydding: Når barna hentes er det fint hvis foreldrene kan motivere barna til å rydde leken de holder 
på med før de går hjem. Dette gjelder både ute og inne.  

 Deltidsplasser: Det er mulig å kjøpe enkelt dager på den avdelingen barnet i utgangspunktet har 
plass etter at tilvenningsperioden er over. Ta kontakt med pedagogisk leder/styrer hvis du har behov 
for en ekstra dag. Vi vurderer muligheten den aktuelle dagen. En dag koster kr 180,- per dags dato. 



Møter: Personalet har avdelingsmøter en dag i uken. Da passer personalet fra de andre avdelingene 
barna.  

Samarbeid med foreldrene: Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets 
trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet med utveksling av informasjon er av stor betydning for 
barnet. Pedagogisk leder har samtale med foreldrene en eller to ganger pr. år og ved behov/ønske 
utover dette. Pedagogisk leder inviterer alle til samtale i løpet av oktober/november. Hvis noen har 
behov for samtale før dette, ta kontakt med pedagogisk leder.   

Samarbeid med andre instanser: Vi samarbeider med bl.a. spesialpedagog, fysioterapeut, logoped, 
helsestasjon, PPT, habiliteringstjenesten for barn og barnevernet. Vi er partnerbarnehage for 
studenter fra høgskolen. Vi samarbeider også med NAV og videregående skole vedrørende praksis. 
Vikarer vil bli brukt i den grad det er behov for det. Det skal stå informasjon om vikarbruk på 
avdelingens tavle.  

 


