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Velkommen til Holmejordet barnehage 
 
Med dette heftet ønsker vi dere velkomne som brukere av 
Holmejordet barnehage. 
Vi vil informere om barnehagen, og her vil det først og fremst 
være en del praktiske opplysninger. 
 
Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale 
Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske 
plattform.  
 
Presentasjon av barnehagen 
 
Holmejordet barnehage er en fireavdelings kommunal 
barnehage som ligger sentralt i nordre bydel, og den åpnet i 
1973. Vi har plasser for barn i alderen 0-6 år, og 
gruppesammensetningene varierer litt fra år til år etter hvilke 
behov søkerne våre har. 
Barnehagen har romslige og hyggelige lokaler med mulighet for 
ulike aktiviteter. Vi har blant annet en stor sal som brukes 

jevnlig til fysisk aktivitet og felles arrangementer. Uteområdet 
er stort, og gir varierte utfordringer sommer og vinter. Der har 
vi også en gapahuk til bruk i uteaktiviteter, og til å samles 
rundt bålet når vi har våre jevnlige utemorgener. 
 
Åpningstid/oppholdstider 
 
Barnehagen er åpen mandag – fredag kl. 7.00-16.45. 
Fra kl. 7.00 til 7.30 er det færre ansatte på jobb, og vi er 
sammen på en avdeling eller kjøkkenet i den perioden. Dette 

avtales nærmere, og dere får beskjed. 
Tiden mellom kl. 10.00 og 14.00 er kjernetid, og det er i dette 
tidsrommet de fleste planlagte aktiviteter og turer skjer. Gi 
beskjed dersom barnet kommer senere enn kl. 10.00, eller blir 
hentet før kl. 14.00. 
Gi også beskjed hvis barnet ikke kommer. 
 
Barnehagen er åpen hele året, men holder stengt jule- og 
nyttårsaften. 

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12. 
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Om å begynne i barnehagen/tilvenning 
 

Overgangen fra å være hjemme med mor/far til å begynne i 
barnehagen kan være stor for noen barn, og for foreldre rører 
det ved mange følelser og tanker å overlate barnet sitt til 
fremmede mennesker. 
Vi vil legge forholdene til rette for at barn/foreldre og 
personalet kan bli kjent med hverandre, og at det blir en god 
start for alle som begynner i Holmejordet barnehage. 
Vi ber foreldrene om å sette av tid(minimum 3 dager) til å være 

sammen med barnet den første tiden.  
Barn er ulike og har ulike behov, og det vil variere hvor lang tid 
barnet bruker på å bli trygg, og hvor lang tid tilvenningen tar. 
Den første dagen er dere på besøk i noen timer og barnet er 
sammen med mor eller far.  
Det er lurt å gå mens leken er god.  
For dere som foreldre er det å være tilstede en fin mulighet til å 
få innsikt i hvordan en barnehagedag er, utveksle informasjon 
og ikke minst til å bli kjent med de som skal ta vare på barnet 
deres, barnehagens rutiner og rytme på dagen, 
Personalet vil så avtale med foreldrene hvordan tilvenningen 
skal være de neste dagene.  
Vår erfaring sier at det å bruke god tid og å ikke ha for lange 
dager til å begynne med er en god investering.  
Når du skal forlate barnet ditt i barnehagen er det viktig at du 
sier ha-de, og at barnet ser at du går. Barnet skal erfare at 
foreldrene går, og at de kommer tilbake. Det skaper 
forutsigbarhet.  
Det er ikke uvanlig at det kommer noen tårer, og noen ganger 
kan det hende personalet må ta barnet gråtende fra armene 

dine, men stol på at vi gir trøst og nærhet når dere er borte.  
Det å utsette avskjeden kan føre til at barnet blir utrygt i 
situasjonen. Gå når du har sagt at du skal gå. 
Det er viktig at du signaliserer at du er trygg på at dette går 
bra, da det smitter på barnet.  
Ring gjerne tilbake for å høre hvordan det går, og vi svarer 
ærlig på det. 
Målet er å gjøre barn og foreldre så trygge på barnehagen at 
det etter hvert oppleves greit å skilles. 
Vi ønsker at du spør hvis du lurer på noe, og at du kommer 

med tilbakemeldinger 
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Klær/ skift 
Barna må ha med seg klær til inne- og utebruk, og til all slags 
vær. 
Barna har hver sine plasser med kurver for oppbevaring av 
klær. I kurvene til barna må det ligge: ekstra undertøy, sokker, 
strømpebukse, genser, bukse, lue og votter, innesko eller 
tøfler. Ev bleier og vogn må også være med. 
Regntøy/varm utedress og gummistøvler/varme vintersko må 
alltid være tilgjengelig i barnehagen. 
Regnklær som har vært i bruk, må tas med hjem og vaskes. 
Alt tøy må være merket med barnets navn! 
Det er til god hjelp for barna at de har funksjonelle klær som er 
praktisk greit å kle av og på seg. 
 
Måltid 
Barna får to faste måltider i barnehagen, -formiddagsmat og 
ettermiddagsmat. Det er varm lunsj 2-3 dager i uka. Det blir 
laget menyer månedlig. 
Dersom barna kommer tidlig, kan det ta med seg frokost til 
barnehagen, drikke får de i barnehagen. 

Det serveres frukt/ grønt ved måltidene. 
 
Bringing og henting 
På morgenen er vi sammen før klokken 7.30, og alle leveres på 
Maurtua/kjøkkenet, og etter det til avdelingen. 
 
Gi beskjed dersom barnet skal bli hentet av andre enn de som 
har den daglige omsorgen. De ansatte kan ikke utlevere barna 
til andre uten tillatelse fra foreldrene.  
 

NB! Lukk porten når dere går inn og ut av barnehagen. 
 
Ferie og planleggingsdager 
Barna må ha 5 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 5 
planleggingsdager kan utgjøre den ene uka. Minst 3 uker må 
tas ut i sommeråpningen(skolens sommerferie). 
De barna som begynner på skolen har plass i barnehagen fram 
til 1.juli. 
Se for øvrig Lillehammer kommune sine vedtekter. 

 
 



 4 

Sykdom 
Dersom barna blir syke og ikke skal i barnehagen ber vi om at 
foreldrene ringer og gir oss beskjed om det. 
Det er utarbeidet rutiner i samarbeid med kommunelegen om 
hvordan vi håndterer sykdom blant ungene.  
http://www.lillehammer.kommune.no/barnehage.186802.no.html 
Vi har laget en liten oversikt over hva som er de mest vanlige 
sykdommene vi har i barnehagen, og om når barnet er anbefalt 
å komme tilbake til barnehagen. 

Sykdom Symptom Smitte-

fare 

Forholds- regler 

Feber For høy 

kroppstemperatur 
Slapp og sliten – 

Almenntilstand kan 
være redusert 

Avhenger 

av årsak 

Holdes hjemme til det 

er feberfri, og har god 
allmenntilstand, 

av hensyn til seg selv 

Diaré 

Omgangssyke 

Løs og hyppig 

avføring, 
Oppkast 

Stor Kan gå i barnehagen to 

døgn (48 timer) etter 
symptomfri 

Forkjølelse Hoste, snørr og 
redusert 

allmenntilstand 

Stor Kan gå i barnehagen 
når allmenntilstand 

tilsier det 

Øyekatarr 
 

 

- Kraftig øyekatarr 
med rikelig 

pussdannelse 
 

 
-Mild til moderat 

øyekatarr 

Stor 
 

 
 

 
Mindre 

smittefare 

Holdes hjemme til 
pussdannelsen har 

avtatt. Ved behandling 
kan barnet gå i 

barnehagen dagen 
etter igangsatt 

behandling 

Brennkopper Væskende/og eller 

skorpebelagte sår 

– oftest i ansiktet 
eller på hendene 

Stor Kan gå i barnehagen 

når det ikke lenger er 

fare for at 
smitteførende 

sårsekret kan 
overføres til andre. Må 

behandles.  
Sår må dekkes til. 

Lus Kløe og luseegg i 
hodet, gjerne bak 

øret eller i nakken 

Stor Kan gå i bhg. når 
behandlingen er 

igangsatt 

Vannkopper Små væskefylte 
blærer, feber 

Stor Kan komme i bhg. når 
utslettet har tørket 

Vi ringer foreldrene dersom barna blir syke i løpet av dagen. Gi 
melding til personalet dersom dere ikke er å treffe på de 
vanlige telefonnumrene. 

http://www.lillehammer.kommune.no/barnehage.186802.no.html
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Bursdager 
Vi feirer barnas bursdager i barnehagen. Vi henger opp flagg, vi 
lager krone, synger bursdagssang og lar jubilanten være i 
sentrum denne dagen. Det er veldig hyggelig om barnet har 
med seg noe hjemmefra som de vil servere til de andre på 
avdelingen. Dere bestemmer selv hva dere vil ha med, men 
barnehagen oppfordrer til å tenke et sunt alternativ, for 
eksempel frukt. 
 
Miljøsertifisert 
Holmejordet barnehage ble miljøsertifisert i 2011, og vi ønsker 
å skape miljøbevissthet hos barna. De lærer seg blant annet å 
sortere søppel i ulike dunker, og bli bevisst at mye kan 
gjenvinnes. 
 
Samarbeid 
 
Foreldresamarbeid 
Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Det 
er foreldrene som kjenner sine barn best, og god kontakt 

mellom hjem og barnehage er en viktig forutsetning for å 
kunne skape trygghet for barna. Trygghet er selve grunnlaget 
for alt arbeid som drives i barnehagen. 
 
Barnehagen avholder minst to foreldremøter i året, og vi 
gjennomfører foreldresamtaler med alle. Ønsker du en samtale 
utenom de planlagte tidene, er det bare å be om det.  
 
Dugnader, foreldrekaffe og andre arrangementer som 
foreldrene deltar i er en viktig del av det uformelle 

samarbeidet. 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha 
et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte som har barn i 
barnehagen. Foreldrerådet kan ha møter etter eget ønske og 
barnehagens lokaler står da til disposisjon. 
Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre/foresatte og 
ansatte i barnehagen i tillegg til styrer. Foreldrene velger to 
representanter på første foreldremøte på høsten. 
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Eksterne samarbeidspartnere 
Tverrfaglig samarbeid med andre fagfolk er ofte nødvendig for 
å få til et godt pedagogisk tilbud for enkelte barn. Ofte kan 
tidlig hjelp, veiledning av personalet og ekstra støtte i 
barnehagen gi barna gode utviklingsmuligheter. All kontakt 
med eksterne fagfolk, skjer i samråd med barnets foreldre. 
Samarbeidspartnere kan være: 
Pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT), helsestasjon, 
fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, barnevern eller andre. 
 
Overgang barnehage–skole. 
Vi samarbeider med skolene der barna skal begynne, for at 
overgangen skal bli best mulig. 
Lillehammer kommune har retningslinjer for «Trygg skolestart» 
som vi følger. 
 
Its-learning 
Skriftlig informasjon, som ulike planer, menyer osv. blir lagt ut 
på nettsiden Its-learning, i tillegg til oppslag på den enkelte 
avdeling. 

 
Vårt verdigrunnlag 
 
 
 
 
 
 

o fordi vi anerkjenner barnas tanker, følelser og opplevelser 
o fordi vi vil at barn skal bruke sine ressurser 
o fordi vi vil gi barna muligheten til glede og undring 
o fordi vi vil gjøre det som kan virke vanskelig til spennende 

utfordringer 
o fordi vi tror omsorg for andre kan læres 
o fordi vi tror at fantasien er like seriøs som logikken 
o fordi vi tror at leken er en kontinuerlig øvelse i samarbeid og 

kommunikasjon 
o fordi vi tror på dialog og samarbeid med de foresatte 
o fordi vi er et engasjert personale som går inn for og tror på dette 
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              Øvrig informasjon finnes i 

Holmejordets barnehages årsplan 
 

 

 
Holmejordet barnehage 

Ivar Kleivens veg 2 

2618 Lillehammer 
Tlf. 61 25 20 00 

 
e-post: holmbhpo@lillehammer.kommune.no 

 
 

 

 
 

Kommunal barnehage – ja takk! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vi pakker sekken med: 

 
Tid, Kosthold, Glede, Vennskap og lek, Trivsel og Omsorg, 

Naturopplevelser og Engasjement 

mailto:holmbhpo@lillehammer.kommune.no

