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Informasjonshefte til foreldre i kommunale barnehager i 
Ringerike. 

 

Dette heftet er felles for alle de kommunale barnehagene i Ringerike. 

Aktuell informasjon om barnehager finnes også på: 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/ 
www.fylkesmannen.no 
www.ringerike.kommune.no 
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1. Barnehagenes pedagogiske innhold.  
Stortinget har vedtatt noen overordnede rammer for barnehagevirksomheten: 

1. Lov om barnehager med forskrifter   
2. Rammeplan for barnehagen (som er en Forskrift til Lov om barnehager) 
3. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

 

Ringerike kommune har ut i fra dette utarbeidet og vedtatt: 

• Vedtekter for de kommunale barnehagene 
• Handlingsplan 2015-2020 
• Folkehelsemeldingen 2013-2020 
• HMS rutiner tilpasset den enkelte barnehage med utgangspunkt i forskrifter for 

miljørettet helsearbeid 
• Miljørettet helsevern for barnehage og skole 
• Overgangsrutine barnehage-skole 

 
 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Barnehager/Nyttig-a-vite/ 

 

2. Barnehagen og de foresatte 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem. 
Forståelse og samarbeid dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foresatte. Med 
forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til 
barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles (jf. 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver).  
 

2.1 Dette vises i praksis ved at 
• Vi har rutiner for å ta i mot nye barn 
• Vi vektlegger den daglige dialogen med foresatte  
• Vi tilbyr foreldresamtale hvert år som gjennomføres av pedagogisk leder  
• Vi har foreldremøte hvert år 
• Barnehagene har et samarbeidsutvalg hvor det skal gjennomføres minimum to 

møter hvert år 
• Alle barnehager gjennomfører en felles brukerundersøkelse årlig 

 

2.2 Forventninger til barnehagen 
De foresatte kan forvente at: 
• Vi møter dere med anerkjennelse og respekt 
• Våre barn får oppleve trivsel og glede i lek og læring 
• Våre barn får oppleve at de er betydningsfulle i fellesskapet 
• Våre barn får støtte ut fra sine egne kulturelle og individuelle forutsetninger 

samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas 
 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Barnehager/Nyttig-a-vite/
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2.3 Forventninger til foresatte 
             Barnehagen forventer at: 

• Du som foresatt viser interesse og engasjement for dine barn og deres venner 
• Du som foresatt møter oss med respekt og annerkjennelse 
• Du som foresatt setter deg inn i- og følger opp vedtekter, informasjonsskriv og 

barnehagens planer 
• Du som foresatt gir barnehagen informasjon som har betydning for eget barn 
• Du som foresatt har ansvar for at ditt barn har med seg riktige klær og utstyr til 

lek og aktivitet 
• Du som foresatt bidrar til et godt samarbeidsklima og tar opp aktuelle saker 

direkte med barnehagen  
• Du som foresatt viser hensyn vedrørende mobilbruk i barnehagen 
• Du som foresatt respekterer barnehagens rutiner om fotografering og filming  

 

2.4 Råd om syke barn og barnehage 
 
Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen? 

Det er viktig å gå ut fra barnets behov.  
Det er barnets allmenntilstand som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. Som foresatt er du 
ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som daglig ser 
barnet i en gruppe inne og ute har til oppgave å vurdere om barnet er friskt nok til å være i barnehagen. 

Det er viktig at du rådfører deg med personalet når du føler deg usikker.  

 

Feber 

Feber skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Barnets temperatur måles i 
endetarmen og som feber regnes morgentemperatur over 37,5 grader og kveldstemperatur over 38 
grader. 

Noen barn har litt høyere temperatur enn dette, og det er normalt for dem. Et barn med feber bør være 
lett kledd, ikke oppholde seg i for varmt rom og få rikelig med drikke. 

Feber er ikke farlig i seg selv, men et tegn på at man er syk. Kroppen trenger tid for å restituere seg, og 
det går ikke fortere med febernedsettende medisiner. Paracet kan imidlertid være gunstig for å dempe 
smerte. Ellers er feber en nyttig demper hos et barn som er sykt og trenger hvile. 

 

Hjemme? Barn med feber skal være hjemme. La barnet ditt få en feberfri dag før det kommer 
tilbake til barnehagen etter flere dagers fravær. 

 

Diaré med eller uten brekninger 

Barn med akutte diaré tilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de er blitt 
symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring 
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trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en 
unormal diarétilstand. Ved diarétilstander hvor man mistenker næringsmiddeloverført mikrobe (for 
eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i 
barnehagen har symptomer. 

 For råd i forhold til enkelte sykdommer henviser vi til: www.fhi  

Barn og kulde 

• Barn under ett år og barn med kuldeastma skal ikke være ute ved lavere temperatur enn 10 
minusgrader. Behovet må dokumenteres av lege. 

• Kuldekrem brukes når foresatte ønsker det, og har det med til barnehagen.  

 
2.5 Barn som trenger medisin i løpet av dagen: 
 
 
Ansvarsforhold:  

• Foreldre/foresatte har ansvaret for medisinering av sine barn.  
• Medisiner må leveres i ordinær emballasje utskrevet av lege med barnets personalia. 
• Dersom legemidler må tas i barnehagetiden, skal ansvaret for dette overlates til navngitte personer 

i barnehagen. Avtalen skal være skriftlig og gjelder for ett år av gangen. 
• Foreldrene/foresatte har ansvaret for å levere medisiner til barnehagen. 
• Foreldrene/foresatte har ansvaret for at opplysningene på legemiddelkortet er korrekte, samt å 

levere nytt legemiddelkort til barnehagen ved endringer i medisinering. 
• Foreldrene/foresatte har ansvaret for at instruks for akutt medisinering leveres til barnehagen.  
• Styrer har ansvaret for at personalet til enhver tid er kjent med instruksene for akutt medisinering 

av de enkelte barna.  
 

For barn som trenger medisinering i barnehagetiden, skal det inngås en skriftlig kontrakt. 
Foreldre/foresatte kan ta kontakt med styrer evt. annet personale, når en slik kontrakt er nødvendig. 

 

2.6 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg (jf. § 4 i Lov om barnehager). Foreldreråd består av alle foreldre/foresatte i 
barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til et godt barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som består av 
lik andel foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Det er viktig at foreldrerådene og 
samarbeidsutvalgene kjenner sitt mandat og sine muligheter til å påvirke barnehagens virksomhet. Det 
er opprettet et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager, FUB (www.fubhg.no).  

 
3. Praktisk informasjon 
 

http://www.fhi/
http://www.fubhg.no/
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3.1 Ulykkesforsikring: 
Alle barna i barnehagen er kollektivt ulykkesforsikret. Spørsmål kan rettes til styrer i barnehagen. 
Dere kan også lese mer om dette på internettsidene til Ringerike kommune, under barnehager. 

De kommunale barnehagene bruker «Sikkerhetsrommet» som arbeidsverktøy for å sikre kompetanse 
på sikkerhetstiltak og førstehjelp barnehagen. Vi har rutiner på at ansatte gjennomfører praktisk 
førstehjelp- og brannvernkurs annen hvert år. 

 

3.2 Kosthold for god helse utvikling og læring. 
Ringerike kommune ønsker å sikre et felles fokus på kosthold i barnehagene. Arbeidet med mat og 
måltider skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

 

3.3 Samarbeidspartnere: 
Kommunen har ansvaret for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. Barnehagen 
samarbeider bl.a. med grunnskolen, barneverntjenesten, familierådet helsestasjonen og den 
pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).  

Barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten. Mer informasjon om dette 
finnes i Lov om barnehager § 21 og 22.  

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html  

Barnehagen samarbeider med Helsestasjonstjenesten om 4 års kontrollen. Informasjon vil bli gitt når 
barnet nærmer seg 4 år. Barnehagen samarbeider med grunnskolen spesielt i overgangen barnehage – 
skole.  
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