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Om barnehagen
Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990.
Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 – 6 år.
Barna fordeler seg slik på avdelingene:
Smørblomst:
13 barn 0 - 3 år
Blåklokke:
13 barn 0 - 3 år
Prestekrage
19 barn 3 - 6 år
Rødkløver:
19 barn 3 - 6 år
Toppen barnehage eies og drives som et samvirkeforetak, Skedsmo Barnehager SA.
PBL regnskap er foretakets forretningsfører.
Årsmøte er den øverste myndighet.
I følge vedtektene skal samvirkeforetaket ha et styre bestående av 4 medlemmer og
leder og 2 varamedlemmer. De ansatte i barnehagen har rett til å utpeke et av disse
medlemmene og et varamedlem. De øvrige medlemmene velges av årsmøtet.
Barnehageloven og rammeplanen for barnehagen
Virksomheten ved Toppen Barnehage tar utgangspunkt i Lov om barnehager.
§ 1.Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
§ 2.Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser
og aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
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Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
Rammeplanen:
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet
en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens
virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
Rammeplanen retter seg derfor mot
•
barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og
vurdering
•
foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til
medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven § 4
•
barnehageeiere, som kan fastsette retningslinjer for lokal tilpasning av
rammeplanen (§ 2) og som har ansvar for at den enkelte barnehage har de
nødvendige rammebetingelsene
•
kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med at alle barnehagene i
kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med
lov og forskrifter

Foreldresamarbeid
I løpet av barnehageåret får alle foreldrene tilbud om to samtaler om sitt barns trivsel
og utvikling. Det er selvfølgelig anledning til å ta opp spørsmål vedrørende barna og
barnehagen når som helst. Det vil bli arrangert 2 - 3 foreldremøter i løpet av
barnehageåret.
Barna deler sin hverdag mellom hjem og barnehage. Som foreldre har dere unik
kjennskap til barnet deres, mens barnehagen etter hvert får unik kjennskap til barnet i
et gruppefellesskap. Et samarbeid hvor vi voksne trekker /veksler på hverandres
erfaringer, gjør det enklere å forstå hvordan barnet har det å kunne hjelpe det med
små og store utfordringer.
Et godt samarbeid ønsker vi å oppnå ved:
-daglig kontakt ved henting og bringing
-foreldresamtaler
-foreldremøter
-arrangementer for barn og foreldre
-skriftlig informasjon/ukeplaner om innholdet i barnehagedagen
-å være åpne for spørsmål, forslag og konstruktive tilbakemeldinger fra foreldrene
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Dere kan bidra til et godt samarbeid ved:
-at dere leser oppslag og mail, og holder dere orientert om planer og skriv
-at dere møter på samtaletimer, foreldremøter og andre arrangementer
-at dere gir oss tilbakemelding på hvordan dere og barnet opplever barnehagen
-at dere spør om ting dere er usikre på
-at dere stiller krav til oss og gir ros og ris
For øvrig venter vi at dere gir oss beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen,
og at dere respekterer barnehagens åpningstid.

Personalsamarbeid
Et godt personalsamarbeid er med på å gi et godt arbeidsmiljø og et godt
utviklingsmiljø for barna i barnehagen. Personalets holdninger, kunnskaper og
ferdigheter er avgjørende for kvaliteten på vårt arbeid med barna
Vi vil være en barnehage i utvikling og kompetanseutvikling av personalet er viktig i
dette arbeidet. Det vil foregå på personalmøter, planleggingsdager og på kurs.
Møter:
Personalmøter
Kl.17.30 – 19.30 ca en gang pr. mnd.
Her diskuterer vi felles målsetting og planlegging, vurdere arbeidsrutiner og
samarbeid etc
Avdelingsmøter
Hver avdeling har møte en time annenhver uke.
Disse møtene brukes til planlegging og vurdering av det ukentlige arbeidet, drøfte det
enkelte barns trivsel og hele barnegruppens utvikling.
Ledermøter
En time en dag pr. uke.
Møtene skal bidra til koordinering av det pedagogiske arbeidet. Daglig leder kommer
med informasjon og faglig oppdatering som ped.lederne bringer videre til avdelingen.
Barnehagens gjennomløpende innhold
Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter
Rammeplanen har som grunnleggende utgangspunkt at utvikling er en kontinuerlig
prosess som har sin drivkraft i samspillet mellom barnet og omgivelsene. Barn lærer
gjennom alt de opplever og erfarer. De lærer gjennom de sanseinntrykk de får og
gjennom egen handling med ting i omgivelsene, og de lærer gjennom direkte
samspill med og iakttakelse av andre barn og voksne.

4

Praktiske opplysninger
Barnehagens adresse og tlf.nr.
Lensmann Haaversensvei 205 2019 Skedsmokorset
Hjemmeside: http://toppen.barnehage.no/
Facebook: www.facebook.com/toppenbarnehage
Tlf. 64 83 80 60
Daglig leder 45 22 12 14
Blåklokke
99 35 73 59
Smørblomst 99 35 76 17
Prestekrage 99 35 76 37
Rødkløver
99 35 76 02
Åpningstider
Barnehagen holdes åpen mandag – fredag fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Med hensyn til
personalets arbeidstid, skal barna være ute av barnehagen innen kl. 17.00.
Jul-og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.
Barnehagen stenger to uker i fellesferien. Styret kan også beslutte å stenge enkelte
dager, for eksempel i romjulen.
Barnehagen har 5 planleggingsdager, da er barnehagen stengt. Dato for disse
dagene blir kunngjort i årsplanen og på oppslagstavle på den enkelte avdeling.
Fravær
Når barnet skal ha fri, vil vi gjerne ha beskjed, det samme gjelder ved sykdom.
Sykdom
Barnehagen har følgende retningslinjer for sykdom. Dette for å minske smittefaren
og holde sykefraværet nede blant barn og voksne.
• Barnet skal ha god allmenntilstand etter feber eller annen sykdom før det
kommer i barnehagen.
• Dersom personalet vurderer barnet til å være sykt/ha dårlig allmenntilstand, vil
foresatte bli kontaktet.
• Barnet må være symptomfri i 48 timer før det kommer i barnehagen etter
omgangsyke.
• Ved øyekatarr kan barnet komme i barnehagen dagen etter at behandling er
begynt.
Medisinering
Medisinering av barna må i størst mulig grad foregå hjemme.
Ved kroniske sykdommer hvor barna bruker faste medisiner (for eksempel astma
eller lignende) vil vi selvfølgelig være behjelpelig. Foreldrene må instruere personalet
og medisineringsskjema må fylles ut.
Forsikring
Barna er ulykkeforsikret i Gjensidige forsikring.
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Mat
Det blir servert 3 varme måltider og et brødmåltid hver uke. I tillegg får de melk og
frukt hver dag. Det siste måltidet tar barna med hjemmefra, dette på turdager.
Dersom barna spiser frokost i barnehagen, må barnet ha med matpakke til dette
måltidet i tillegg evt. yoghurt til ettermiddagsmåltidet.
Påkledning
Barnet trenger minst et skift liggende i barnehagen + bleiepakke for de som trenger
det. Videre bør barnet ha innesko, tøfler/sandaler o.a.
Det er viktig at barnet har utetøy som er tilpasset været!! Tøyet må være merket.!!
Private leker
Vi ønsker at barna ikke har med seg private leker i barnehagen. Det er for å unngå
misunnelse og konflikter og at leker blir borte. Avdelingene arrangerer «ha med dag»
en gang i måneden.
Bringing/henting
Dersom dere bringer/henter barnet og ikke ser en voksen fra avdelingen, gi beskjed
til en annen voksen.
Gi også beskjed dersom det er andre enn mor eller far som henter.

Vil vil gjøre vårt beste for at dere skal føle dere trygge på oss og at barna skal ha det
godt i
Toppen barnehage!!
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