
VELKOMMEN TIL KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 

GENERELL INFORMASJON FOR NYE FORELDRE  

 Åpningstider 

 Hva trenger vi som foreldre å ta med i barnehagen 

 Hvilke beskjeder er viktig å oppgi 

 Hvilke regler gjelder når barnet mitt er sykt 

 Hvor blir informasjon gitt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningstider 

 

 Barnehagen er åpen fra klokken 7.15-16.45 

 Barna må være i barnehagen senest klokken 9.30. Da vi gjerne går på tur eller har 

andre planlagte aktiviteter. 

 Dersom dere vet at barnet kommer senere, ring og gi fra beskjed. 

 

 

 

 

Klær     

 Bukser (bevegelige, komfortable)  

 Strømpebukser, gjerne i både ull og bomull  

 Gensere: Varme tykke gensere, tynne gensere, Flisgenser og Ullgenser  

 Luer: varm lue, tynn lue, regn lue (sydvest)  

 Baby bodies  

 Regntøy: regn jakke, regn bukse, gummistøvler 

 Dress til vinteren eller overtrekks bukse med varm jakke 

 Ull undertøy, ullsokker og ull klær må tas med til høst/vinter 

 Varme ute sko, HUSK at sko må passe.  

 Innesko 

 Sokker  

 Votter/ hansker. Vanntette og med for/ull eller lignende i.  

 

I listen over ser dere hva barna trenger i all slags vær. Pass på at barnet har nok skiftetøy. 
Dette gjelder også varme klær og sko. Ta med varme klær for sikkerhets skyld. Det er mye 
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bedre å ta med seg for mye enn for lite!  Skoene til barna må tilpasse foten. Er de for 
store kan barnet få vanskeligheter med å gå, siden de gjerne faller av. Det er viktig for 
balansegangen å ha riktig skotøy! 
 
 
 

Soving   

 Barna sover i vogn og må derfor ha med vogn i barnehagen 

 Liggeunderlag i form av teppe, dyne, sovepose som barna sover på i vognen. Alt 

etter vær og sesong. Vinter: sovepose og ull klær 

 Dyne eller pledd. 

 Eventuelt kosedyr 

 Eventuelt Smokk 

 Insektnett 

 Har dere mer enn en vogn i barnehagen, vær snill å ta med den ene hjem 

Det er viktig for søvnen til barna at de har riktig soveutstyr med seg til barnehagen, er 

dere usikker på hva eller hvor mye? Spør! Sovepose er anbefalt til høst og vinter. Alle 

barna på avdelingen har fått tildelt en egen plass til soveutstyr. Vi bruker også 

sovelister der vi skriver opp hvor lenge de har sovet. 

              Mat   

 Matpakke til lunsj, varmmat onsdager, smøremat i barnehagen om ettermiddag 

 Frukt og grønt er alltid fint 

 Ta heller med for mye enn for lite, appetitten til barna forandrer seg daglig 

 Matboksene tas med hjem når dagen er over 

 Drikkeflaskene står i barnehagen, disse må foreldre ta med hjem å vaske selv hver 

fredag og ta de med tilbake på mandag. 

For at dere som foreldre skal få orden på hvor mye barna spiser til lunsj, legger vi igjen 

halvspiste og urørte brødskiver/annen mat. Spør oss om hvor godt barnet deres har 

spist!  



Bleier   

 sjekk alltid at barna har nok bleier 

 Vi bruker vanlige bleier, ikke «up & go» bleier 

 Krem for sensibel hud 

Sjekk ofte om barna har nok bleier! Skulle dere glemme det, vil dere se et skilt på 

plassen til barnet der det står «jeg trenger bleier», når det er på tide med nye. 

Barn får lett tør hud, derfor vil vi gjerne at dere tar med en tube krem, slik at 

barnet får det mest mulig komfortabelt etter bleieskift.  

 

Helse og sykdom   

 Oppgi ALL form allergi. Slik som astma, eksem, allergier for nøtter, skalldyr, gluten 

laktose, sitrus osv. 

Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert  
mange ganger til å stille deg selv dette spørsmålet. For å avgjøre om barnet skal 
gå i barnehagen eller være hjemme bør du  
alltid ta utgangspunkt i barnets behov. Et sykt og slapt barn trenger et  
fang å sitte på; ro og omsorg. I barnehagen er det ofte masete og mange  
barn som ønsker personalets oppmerksomhet. Barn kan være i  
barnehagen når de orker å delta i de vanlige aktivitetene og kan være  
ute. 

Se lenken under, råd fra Folkehelsekontoret i Bærum. 

 

 

gode råd om sykdom og helse hos barn 

 RING alltid barnehagen før klokken 09.00, for å gi i fra beskjed om barnet ikke 

kommer. Får du telefon svarer, prøv igjen senere 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/info-til-ansatte/2016-gode-rad-om-sykdom-og-helse-hos-barn.pdf


Beskjeder       

 Informasjon slik som ukeplan, månedsbrev, foreldremøter og annet vil alltid 

bli sendt ut på mail 

 Informasjon vil også henge på tavlen i gangen.  
 

 

Det er viktig at foreldrene er oppdatert på hvilken informasjon som blir gitt. 

Dette er fordi at barna skal føle samhold i barnegruppen og ha med riktig 

utstyr og mat til for eksempel tur o.l. 

Bruker du/dere ikke e-post? Gi i fra beskjed om at du vil ha skriv og annen info 

på papir.  

Spør oss når dere trenger råd eller om det er andre ting dere lurer på. Sammen skal vi skape en 

god hverdag for barna! 

 

 

Med vennlig hilsen personalet på Knerten, 

 


