Vi ønsker dere velkommen til Mo barnehage!
Vi gleder oss til å bli kjent med dere! Mo
barnehage er en av Nord-Odal kommunes
fire barnehager. Barnehagen ble bygget i
1988, renovert i 2008/2009. Vi har en
koie, gapahuk og lavvo som vi benytter så
ofte vi kan, hele året i all slags vær.
Primærkontakt
Når dere kommer til barnehagen vil dere bli tatt i mot av en
primærkontakt som har ansvar for å hjelpe dere og barnet til rette på
avdelingen, og følge opp barnet i hverdagen. Noe som er viktig for at
barnet skal føle seg trygt i de nye omgivelsene.

Tilvenning

Levering og
henting
Når barnet leveres før
kl.8.00, leveres det på
fellesrommet. På
ettermiddagene samles
barna etter hvert på en
avdeling. Gi beskjed hvis
ande enn foreldre henter.



De første dagene er det viktig at mor eller far er med, og at
dagene ikke blir for lange. Det er individuelt hvor lang tid barna
trenger til tilvenning, vi tar utgangspunkt i de tre første dagene.

1.dag: Barnet og foreldre kommer til avtalt tid, er med i leken, spiser
sammen med oss og drar hjem etterpå.

2.dag: Barnet og foreldre kommer til avtalt tid, foreldre går når de,
sammen med primærkontakten, ser at det er greit. Det holder at
foreldrene forlater barnet et par timer denne dagen. Ofte er det greit
å gå når barnet er i gang med lek, si til barnet at dere går, men vær
forberedt på at det kan bli litt gråting. Det er bare å ringe hvis dere
lurer på hvordan det går. Når barnet hentes, avtales neste dag.

3.dag: Barnet og foreldrene kommer til avtalt tid og foreldrene
forlater barnet når det er greit å gå. Denne dagen er det greit å gå
ganske fort, slik at avleveringen blir slik det kommer til å bli framover.
Det er ofte vanskeligere for barnet hvis denne stunden drøyer for
lenge, de skjønner at dere skal gå. Denne dagen bør også være litt
kort, det er greit å hente etter barnet har sovet.



Det er dere som
foreldre som har
ansvar for barnet
fram til personalet
har tatt i mot det.
Det samme gjelder
i hentesituasjon,
når dere har
hentet barnet er
det foreldrene som
har overtatt
ansvaret.
Er det andre enn
foreldre som skal
hente/levere skal
det avtales på
forhånd. De som
henter/leverer bør
være over 18 år

Vi vil gjerne at dere ringer
og sier fra hvis barnet tar fri
eller er sykt. Kjernetid kl.9.00
– 14.00. Hvis dere kommer
etter dette ber vi dere vente til
etter samlingsstund, så slipper

dere å forstyrre de andre.
unødig.

Måltider
Barna har med mat til frokost kl.8.00 og ettermiddagsmaten
kl.15.00. Vi ser helst at maten er påsmurt, ferdig oppdelt slik
barnet spiser det hjemme. Da er det greit for barnet å spise
selv, og gjør at vi får roligere måltider enn om vi hadde måtte
gått rundt og dele opp for alle. ”Måltidene i barnehagen bør
ha som mål å fremme gode kostvaner og helse. Mat og
drikke med mye tilsatt sukker bør unngås” Retningslinjer for
mat og måltider i barnehagen – Helsedirektoratet

Barnehagedagen utgjør en betydelig del av barnets totale
kosthold, vi ønsker å skape gode matvaner, måltider og være
en god bidragsyter til god helse for barna som går i Mo
barnehage. Dette får vi til gjennom godt samarbeid med
foreldre og foresatte 


Send gjerne med grønnsaker, bær eller frukt. Vi legger vekt
på å ha rolige måltider, og ønsker at barna er på plass
kl.8.00 hvis de skal spise frokost

Soving
Barna sover ute i barnehagen. Vi har en del vogner som barna
kan låne, vi har også dyner, myggnett, regn og vindtrekk.
Ullposer eller voksiposer må dere ta med selv.
Klær
Barnet trenger ekstra tøyskift som de kan ha i kurven/skuffen
sin. Det er foreldrenes ansvar å følge med på om det mangler
skift, og fylle opp igjen.
På høsten trenger barnet en tynn barnehagedress, etter hvert
også ullgenser, ullbukse, el fleece, lue, ullsokker. Ha alltid med
regntøy og gummistøvler. På vinteren trenger barnet også en
tykk barnehagedress, og varmere skotøy. Barna trenger også
innesko. Det er fint med sandaler, for de er ikke så varme, og
sitter godt på foten.
Husk å merke
barnets klær og
utstyr!

Informasjon
All felles informasjon fra
barnehagen sendes på epost. På avdelingene er det
oppslagstavler med planer
og informasjon om dagen i
dag.
Den viktigste kontakten er
den daglige kontakten ved
bringing og henting. Hvis
det er ting dere lurer på
spør personalet.
Garderoben er ikke stedet
for å ta opp alle ting, med
andre barn og foreldre til
stede.
I utgangspunktet har vi 2
foreldresamtaler pr år.
Men be gjerne om flere
hvis det er noe dere har
behov for å snakke med
personalet om

Adressen er: Mo barnehage
Åkerveien 2, 2133 Gardvik
Tlf 62978966
Lise.Berg@nord-odal.kommune.no

