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Moss kommune 
  

  

 

 

FORELDREINFORMASJON FOR  NORDRE BARNEHAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I barnehageloven står det i §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”. 

  

Videre står det i Rammeplanen:         

  « Samarbeidet mellom, hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling». 

 

I dette heftet vil vi si noe om hvordan foreldresamarbeidet i Nordre barnehager skal fungere. 
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Foreldre/ foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Vårt utgangspunkt er at dere 

kjenner barnet deres best. Et nært samarbeid med foreldrene er en forutsetning for at barna 

skal oppleve barnehagen som et trygt sted å være. Den daglige kontakten er den aller 

viktigste. Har det skjedd spesielle ting i løpet av dagen vil vi ringe deg eller informere ved 

henting.  

Vi forventer at dere informerer om det skjer ting i familielivet deres. Vi vil hovedsakelig 

benytte mail og visma foresatt app- min barnehage, for utsending av informasjon til alle 

foresatte. 

Dere er hjertelig velkomne til å være i barnehagen en hel eller halv dag om dere ønsker. 

Dere kan forvente å bli møtt med respekt og lydhørhet. Det du og barnet ditt kommer med 

skal bli tatt på alvor. Om du trenger en samtale, utover det daglige møte i garderoben kan vi 

love at du får dette i løpet av 1-2 uker. Det må gjøres avtale og settes av tid, vi kan ikke 

snakke over hodene til barna i garderoben.  

Du kan også gi informasjon ved å sende en mail til barnehagen, mailadresser finner du 

bakerst i dette heftet og i årsplanen. 

Personalet forventer også å bli møtt med respekt og lydhørhet. 

 

Foreldresamtaler 

Foreldresamtaler gir oss en mulighet til å styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage, 

utveksle informasjon og snakke om barnets lek, utvikling og trivsel. Alle får tilbud om 2 

foreldresamtaler i løpet av året, en på høsten og en i løpet av våren. 

Ved behov, enten det er foreldre/ foresatte eller barnehagen som ønsker det, avtaler vi 

ytterligere samtaler. 

Barnehagelærer har ansvar for at samtalene blir gjennomført.  

 

Foreldremøter:    

se årsplan for datoer 

Vi vektlegger også mer uformelle møteplasser for å sikre et godt samarbeid med dere 

foreldre. Barnehagene i Nordre; Skredderåsen, Luenbakken og Grindvold har ulike 

foreldrearrangementer gjennom året så som samarbeid i forbindelse med dugnad, 

foreldrekaffe, Lucia, barnehagedagen og 16 mai arrangement. Se årsplan for mer 

informasjon. 

 

Foreldreveiledning/ rådgivning 

Moss kommune tilbyr  pmto veiledning/rådgivning til foresatte .Pmto er et lavterskel 

foreldreveiledningsprogram for alle foreldre i Moss kommune. Tilbudet er gratis. Dette er et 

tilbud som kan fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alderen 3-12 år. Tilbudet er 

gratis.  

Kontaktpersoner;  

Hanne Skirstad, 48956491   hanne.skirstad@moss.kommune.no 

Morten Branes, 48956491  morten.branes@moss.kommune.no 

tel:48956491
tel:48956491
mailto:hanne.skirstad@moss.kommune.no
mailto:hanne.skirstad@moss.kommune.no
tel:48956491
tel:48956491
mailto:morten.branes@moss.kommune.no
mailto:morten.branes@moss.kommune.no
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Heidi Kuvene, 40027095 heidi.kuvene@moss.kommune.no 

Se Moss kommunes hjemmeside for flere tilbud til barnefamilier, som blant annet 

homestart. 

 

Foreldreundersøkelse:    

Moss kommune gjennomfører foreldreundersøkelse hvert 2. år, neste gang er høsten 2020. 

Det er viktig for oss at DU svarer 

Resultatet brukes i arbeidet med å utvikle barnehagenes kvalitet- for å sikre trivsel, utvikling 

og læring for alle barn. 

 

Rådsorganer 

Barnehagen skal ha rådsutvalg, dette er hjemlet i barnehageloven kapitel 2 -  §4 og §5 

Foreldreråd  

Dette rådet består av alle foreldrene i barnehagen, og kan sammen sette 

møtepunkter for å ta opp det som er viktig for foreldregruppen. I dette rådet møter 

ingen fra personalet. Rådet møtes minst en gang hver høst for å velge representanter 

til FAU og SU. Som regel avholdes møtet i forbindelse med høstens første 

foreldremøte. 

 

FAU: foreldrenes arbeidsutvalg  

Dette utvalget har som oppgave å spille inn saker til SU representanter og kan 

raskere samles for å drøfte aktuelle saker for barnehagen. Denne gruppen kan også 

stå ansvarlige for arrangementer eller dugnader i barnehagen, og jobbe for et enda 

bedre tilbud til barna sine. 

 

SU: samarbeids utvalg 

I dette utvalget møter det representanter fra foreldre, personale og politikere. Her 

løftes saker som økonomi, årsplan, barnas læringsmiljø m.m. Foreldrene melder inn 

saker til utvalget. Barnehagens øverste råd. 

 

Kommunalt FAU 

Dette er et FAU med representanter fra alle barnehagene/ bydelene i byen. Her 

drøftes saker som kan være viktige for flere/ alle barnehagene. Dette utvalget kan ha 

stor innflytelse ovenfor byens politikere. Det er også et høringsorgan for 

Kommunalavdeling for kultur og oppvekst i barnehagefaglige spørsmål.  

 

FUB 

Foreldreutvalg for barnehager er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har 

barn i barnehage. FUB er en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker som 

omhandler samarbeid mellom hjem og barnehage. Utvalget gir råd og veiledning til 

foreldre, ansatte og offentlig instanser i spørsmål om samarbeid mellom hjem og 

barnehage. Se nettsiden www.fubhg.no  for mer informasjon. 

mailto:heidi.kuvene@moss.kommune.no
mailto:heidi.kuvene@moss.kommune.no
http://www.fubhg.no/
http://www.fubhg.no/
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Barnehageveien 

Det er foreldrenes ansvar å bringe og hente barna i barnehagen. Det er viktig at man tenker 

barnas sikkerhet. Det vil si at barn sikres riktig i bil og sykkel. Barna er forsikret til og fra 

barnehagen. Dersom barna benytter kjelke, sykkel, sparkesykkel (o.l.) til barnehagen, må 

disse henstilles utenfor barnehagen eller utilgjengelig for barna i barnehagetiden. Dette for å 

ivareta sikkerheten innenfor barnehagegjerdet. 

Vi oppfordrer til å gå når det lar seg gjøre. Dersom man bruker bil, må motoren stoppes når 

du er inne i barnehage. Tenk miljø – tomgang adjø! 

Forsikring 

Alle barna våre er ulykkesforsikret i barnehagetiden, til og fra barnehagen og i 

arrangementer i barnehagens regi utenom den ordinære åpningstiden. Nåværende 

forsikringsselskap er KLP, og leder er behjelpelig med spørsmål relatert til denne ordningen.  

 

Samarbeidspartnere 

Barnehagen har ulike eksterne samarbeidspartnere, du vil her få en oversikt over disse. 

PPT = Pedagogisk - psykologisk tjeneste 

Hver kommune skal ha en pedagogisk - psykologisk tjeneste. Foresatte kan selv ta 

direkte kontakt med PPT gjennom oppvekst og helsetjenesten i Moss kommune –     

69 24 80 00.  PPT hjelper oss, der barn har behov for tilrettelagt lek/ læring. Tidlig 

innsats, gjennom veiledning av ansatte og foresatte, når det er behov for det, eller 

nærmere utredning når det er nødvendig for å forstå barnets utfordringer og sikre et 

tilpasset leke og læringsmiljø. 

PVK 

https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/avdeling-pedagogisk-veiledning-og-kvalitet-

for-barnehagene-i-moss/ 

Avdelingen består av ansatte med ulik fagkompetanse med bakgrunn fra barnehage 

og pedagogisk psykologisk rådgiving. 

«Pedagogisk veiledning og kvalitet - PVK, har et overordnet mandat om å bidra til en 

inkluderende praksis i barnehagene i Moss. Arbeidet med å skape en inkluderende 

praksis omhandler samtidig forbedring av kvaliteten på det ordinære 

allmennpedagogiske tilbudet. PVK tilbyr, i tillegg til veiledning, kompetanseheving i 

form av kurser, fagsamlinger og lederstøtte for å styrke en inkluderende praksis. 

Målet er å bidra til at barn i barnehage har et godt og inkluderende leke- og 
læringsmiljø. 

https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/avdeling-pedagogisk-veiledning-og-kvalitet-for-barnehagene-i-moss/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/avdeling-pedagogisk-veiledning-og-kvalitet-for-barnehagene-i-moss/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/avdeling-pedagogisk-veiledning-og-kvalitet-for-barnehagene-i-moss/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/avdeling-pedagogisk-veiledning-og-kvalitet-for-barnehagene-i-moss/
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Veiledningstilbudet i PVK, er en ressurs for barnehagene hvor rådgivere arbeider 

sammen med personalet i barnehagen, for å styrke læringsmiljøet i barnegrupper 

eller rundt enkeltbarn. Målet er å etablere tidlig og god hjelp slik at det ordinære 

barnehagetilbudet kan ivareta barn i et inkluderende og tilpasset miljø. 

 

PVK bidrar med ressurser til barnehagen når det gjelder barn med nedsatt 

funksjonsevne, (spesialpedagogisk hjelp). 

 

Barnevernstjenesten 

Skal hjelpe barnet og omsorgspersoner slik at man kan finne gode løsninger på 

vanskelige situasjoner. Vi har opplysningsplikt til barnevernstjenesten, og 

barnevernstjenesten kan innhente opplysninger fra oss. 

Barnehagens ansvar for barnas private eiendeler  

Barnehagen har ingen erstatningsplikt for tap av barnas private eiendeler (klær, sykler, 

utstyr, leker  etc.). I utgangspunktet skal ikke barn medbringe lekemateriell til barnehagen, 

dette skal i så fall kun skje etter avtale med barnehagen. Dette fordi bruk av private leker 

kan skape konflikter i barnegruppen. 

Utlån av barnehagen 

Du kan låne barnehagen til barnebursdager. Dette er gratis. Du er selv ansvarlig for opprydding og 

vask av barnehagen etter bruk.  

Ansvarlig for utlån på Skredderåsen er Ingvild Aas som jobber på Tommeliten. Ta kontakt med henne 

om du ønsker å låne barnehagen. 

Ansvarlig for utlån på Luenbakken er Agnethe Skansen Knudsen. Ta kontakt med henne om du 

ønsker å låne barnehagen 

Ansvarlig for utlån på Grindvold er Heidi Ottesen. Ta kontakt med henne om du ønsker å låne 

barnehagen 

Under korona-pandemien kan vi ikke låne ut barnehagene av smittevernhensyn. 

Fravær fra barnehagen 

Fravær skal meldes til barnehagen så fort som mulig, og helst i Visma foresatt-app før 

klokken 09.30. Ferie meldes barnehagen i god tid. Sommerferie skal meldes på utdelt skjema 

innen 1.mai. 

For øvrig vises det til barnehagens vedtekter. Minner om at barnehagen har stengt i uke 29 

og 30, og til jul og påske. Dette regnes som feriedager. 
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Sykdom 
Er barnet sykt skal det holdes hjemme inntil allmenntilstanden er slik at barnet kan gå i barnehagen  

http://www.moss.kommune.no/oppvekst-og-utdanning/barnehage/sykt-barn/ 

For Korona-informasjon, se på Folkehelseinstituttets nettside:  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/ 

Se også barnehagens brosjyre; Kan barnet gå i barnehagen? denne finner du på barnehagens 

nettside; 

https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/luenbakken-

barnehage/ 

Eller; 

https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/skredderasen-

barnehage/ 

Eller; 

https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/grindvold-

barnehage/ 

 

Godkjennelse i forhold til bilder, nett 
I løpet av barnehagetiden tas det jevnlig bilder av barna for å dokumentere 

barnehagehverdagen. Disse bildene blir hengt opp i barnehagen. Noen bilder brukes også 

som illustrasjon i planer, på nettside og til media. Når barnet starter i barnehagen vil dere 

motta ett avkrysningsskjema for godkjenning av dette. 

Vi minner om at mange foreldre ikke ønsker at bilder av barna havner på nettet (facebook, 

instagram o.l.). Dette er foreldrenes valg. Derfor oppfordrer vi til at bilder som tas på 

fellesarrangementer ikke legges ut offentlig, kun bilder av dine egne barn kan publiseres. 

I barnehagen har vi nå fått vårt eget barnehagenett. Det betyr at når barna bruker PC og 

Ipad i barnehagen, er nettet sikret slik at ikke vi kan havne på sider som er uegnet for barna 

våre. 

Vi viser også til en god nettside som omhandler temaet: 
https://www.barnevakten.no/hvordan-sette-opp-en-ipad-for-barn/ 

 
Det er viktig å tidlig lære barna om gode nettvaner- vi- foresatte og ansatte må være gode 

rollemodeller! 

 
Mobbing i barnehagen 

Vi har rutiner for hvordan vi skal forebygge og jobbe mot mobbing i barnehagen. Tilløp til 

mobbing finnes i alle barnehager. Det er viktig at vi, personalet og foreldre, er bevisst vår 

rolle. Hvordan vi snakker om andre barn og voksne har betydning for barns opplevelse av seg 

selv og andre. Sammen må vi jobbe for at barna våre ikke opplever mobbing eller selv blir 

http://www.moss.kommune.no/oppvekst-og-utdanning/barnehage/sykt-barn/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/luenbakken-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/luenbakken-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/luenbakken-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/luenbakken-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/skredderasen-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/skredderasen-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/skredderasen-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/skredderasen-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/grindvold-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/grindvold-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/grindvold-barnehage/
https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnehager-i-moss/finn-barnehage/grindvold-barnehage/
https://www.barnevakten.no/hvordan-sette-opp-en-ipad-for-barn/
https://www.barnevakten.no/hvordan-sette-opp-en-ipad-for-barn/
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mobbere.  

Bursdager 

Invitasjoner til bursdager kan oppleves ekskluderende for de som ikke blir invitert. 

Derfor må alle invitasjoner leveres privat, selv om hele avdeling/ gruppe blir invitert. 

Årsaken til dette er at invitasjoner kan bli borte og at barn på andre avdelinger som 

ikke blir invitert kan oppleve dette som vanskelig. Dersom dere trenger adresser/ 

telefonnummer til barn, spør barnehagelærer på avdelingen/basen. 

 

Adresseendringer 

Flytter du, bytter telefonnummer eller mailadresse må du gi barnehagen beskjed om dette, 

snarest. Et oppdatert telefon-, adresseregister og mailadresser er viktig hvis det skulle skje 

barnet noe og vi trenger å få tak i deg!  

 

Tilbakemelding/ klage dersom du er misfornøyd: 

Vi ønsker til enhver tid å få tilbakemeldinger fra foreldre, både positivt og negativt. Det er 

ved tilbakemeldinger vi kan utvikle oss. Dersom du skulle oppleve at dine innspill ikke blir 

tatt på alvor, - ta kontakt med leder.  

 

 

Kontaktinfo til barnehagene: 

Virksomhetsleder Tina K. Blattmann 
e-post: tina.blattmann@moss.kommune.no 
mob: 907 74 395 

Avdelingsleder 
Luenbakken 

Agnethe S. Knudsen 
e-post: agnethe.knudsen@moss.kommune.no 
mob: 950 53 975 

Avdelingsleder 
Skredderåsen 

Christine Pedersen 
e-post: christine.pedersen@moss.kommune.no 
mob: 924 31 312 

Avdelingsleder 
Grindvold 

Andrine Thalberg 
e-post; andrine.thalberg@moss.kommune.no 
mob; 913 15 635 

  

 

Telefonnummer til barnehagene: 

 

Skredderåsen: Veslefrikk:                           993 71 738 

    Tommeliten   993 78 665 

    Bamser   482 46 310 

 

mailto:tina.blattmann@moss.kommune.no
mailto:tina.blattmann@moss.kommune.no
mailto:agnethe.knudsen@moss.kommune.no
mailto:agnethe.knudsen@moss.kommune.no
mailto:christine.pedersen@moss.kommune.no
mailto:christine.pedersen@moss.kommune.no
mailto:andrine.thalberg@moss.kommune.no
mailto:andrine.thalberg@moss.kommune.no
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 Luenbakken:   Hvitveisen:   993 78 342 

   Smørblomsten:  993 72 697 

   Blåklokka:   993 68 078 

  

 Grindvold;       Nordstjerna   479 70 892 

   Månestråle   479 70 889  

   Stjerneskudd   400 37 996 

   Himmelblå   913 94 234 

   Solgløtt   479 70 890   


