Praktisk informasjon til foresatte ved Knøttene barnehage
Knøttene barnehage har 2 avdelinger. Småknøttan tar imot de minste barna, og Storknøttan tar imot de som er over 3 år.
Barnehagen har åpent fra 07.15 til 16.15. Er det dager dere har problemer med åpningstida, så ta kontakt med personalet på forhånd.

BRINGING/HENTING

MAT

Vi prøver å møte alle i garderoben, men dette kan av og til være
vanskelig. Ta kontakt med en voksen før dere forlater barnehagen.
Dersom andre enn de faste skal hente barnet, må barnehagen ha fått
beskjed på forhånd. Dersom dere kommer seinere enn vanlig er det
fint om dere ringer og gir beskjed.

Dagsrytmen vår kan variere litt fra år til år og til forskjellige årstider.
Storknøttan har 2 faste måltider – kl 09.00 og ca kl 13.00.
Småknøttan spiser kl 09.00 og 12.30. Barnehagen serverer frukt på
ettermiddagen.

KLÆR

SYKE BARN

Barn er aktive og trenger lette klær innendørs. De bør også ha tøfler
eller innesko for ikke å bli våte på beina. Vi er ute i all slags vær
og trenger klær deretter. Det er også viktig at det finnes skiftetøy og
bleier i barnehagen. Alt tøy må tåle bruk og tilgrising,
og det må være merket!!. De barna som sover ute må ha ekstra lue og
votter til dette bruk.

Smittefaren er stor i barnehagen. Derfor kan vi ikke ta imot barn som
er sterkt forkjølet. Ved oppkast/diaré må barna holdes hjemme
48 timer etter at de er symptomfrie. Barn med barnesykdommer eller
øyekatarr må også holdes hjemme til smittefaren er over.
Dersom barna blir syke i løpet av dagen tar vi kontakt med foreldrene.

PRIVATE LEKER

FORSIKRING

Private leker som tas med i barnehagen må merkes. Barnehagen tar
ikke ansvar for private leker.

Alle barna er forsikret i barnehagen, på turer og på vei til og fra
barnehagen.

ALT PERSONALE OG BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG HAR TAUSHETSPLIKT.

