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Barnehagen vår 

Haga barnehage er en kommunal barnehage med fem avdelinger. Vi har tre avdelinger for barn mellom 3 og 5 år og 

to avdelinger for småbarn. 

Barnetallet varierer noe fra år til år, men vi har ca 90 barn i barnehagen vår. 

Barnehagen vår ligger sentralt, og har et stort og fint ute- område som nettopp har blitt oppgradert. Vi har også 

nærhet til fine turområder, og bruker spesielt  ”Bø- plassen” hyppig.  Sentrum er også en del av vårt nærområde, og 

vi er på tur både til Biblioteket, til Rådhuset og til Sande Gamle Prestegård. 

 

Haga barnehage drives og eies av Holmestrand kommune. Politisk hører barnehagevirksomheten til OPOM – «Utvalg 

for omsorg og oppvekst». 

 

Åpningstider 

Barnehagen er åpen fra kl 7.00-17.00 hver dag, men har stengt alle helligdager. 

Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag. 

Barnehagen er sommerstengt 3 uker i juli. Hvilke uker bestemmes før barnehagestart året før.  I 2023 er barnehagen 

stengt i ukene 28, 29 og 30. 

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av året – datoer finner du i årsplanen.  

Vi ber om påmelding for barna i skolens ferier. Dette fordi det erfaringsvis er mindre barn disse dagene, og fordi 

dette derfor er gode perioder for personalet å avvikle ferie/ avspasering i. For å bruke personalressursene våre best 

mulig er det viktig at påmeldingen er nøyaktig, og leveres til rett tid. 

 

Måltider  

7.00-8.00  Frokost – tas med hjemmefra 

10.00-11.00  Lunsj  

14.00-14.30 Fruktmåltid 

 

Alle tider er ca tider, og det kan være mindre variasjoner fra avdeling til avdeling. Dagene tilpasses også for 

individuelle behov.  

 

I tillegg til ordinær oppholdsbetaling betales kr 330,- pr mnd (i 100% plass) for mat. Matpengene faktureres samen 

med oppholdsbetalingen, og dekker lunsj og frukt samt melk til frokost og lunsj hver dag. 

Måltidene i barnehagen skal følge folkehelseinstituttets rettingslinjer om mat i barnehagen. 

Barnehagen er ikke godkjent for servering av varm mat, men det hender vi lager noe godt sammen med barna som 

del av den pedagogiske virksomheten. 



Vi ønsker ikke yoghurt og annen sukkerholdig mat med i barnehagen. Dersom det er noe spesielt vi bør ta hensyn til i 

fht ditt barns kost, er det bare å ta kontakt. 

 

Bursdager  

Vi markerer bursdagen til barna i barnehagen, på selve dagen, eller før helg/ferie; med flagg, krone i valgfri farge og 

bursdagssamling. Da vi har fokus på sunt kosthold ønsker vi ikke at dere tar med kake til barnehagen. 

 

Sykdom og medisinering 

Er barnet sykt, kan det ikke være i barnehagen av hensyn til seg selv og andre.  

Ring til barnehagen og gi beskjed så snart som mulig. 

Er det en smittsom sykdom, opplys om dette, slik at vi kan ta forhåndsregler overfor andre barn og voksne. 

Personalet kan ikke ta ansvar for medisinering, unntatt ved kroniske sykdommer. 

Personalet i barnehagen måler ikke temperaturen til barnet. Barn med dårlig allmenn- tilstand skal holdes hjemme. 

For yterligere informasjon om når barn bør være hjemme, se folkehelseinstituttes veileder «Når må barn være 

hjemme fra barneahgen?» 

 

Klær og utstyr i barnehagen 

I barnehagen er vi ute i all slags vær flere timer hver dag, det er derfor viktig at barna har et godt utvalg av egnede 

klær. 

Det er også viktig at barna har på seg klær og skotøy som er behagelige og tåler en aktiv barnehagedag. 

Vi ber dere også om å sjekke daglig om barna har nok tøy i barnehagen, og om regntøy trenger å vaskes. 

Klær og utstyr må merkes med barnets navn. Bruk merkepenn eller navnelapper. 

Barna må også ha med bleier og annet de trenger til stellesituasjoner, og smukk/ kosebamse el lignende hvis de 

trenger dette til hvile/ sovestund.  

 

Barnehagen har ikke erstatningsansvar for private klær og utstyr. 

 

Foreldresamarbeid 

Samarbeid mellom foreldre og personalet i barnehagen er vesentlig for trygghet og trivsel for barna. Vi har følgende 

arenaer for formelt og uformelt samarbeid i Haga barnehage: 

• Tilvenning i barnehagen 

• Daglig kontakt i hente- og bringesituasjoner+ 

• Oppslagstavle i garderobe 

• Foreldresamtaler to ganger pr år 

• Foreldremøter  

• Foreldreråd, FAU og Samarbeidsutvalg 



 

Forsikring 

Alle barn i Haga barnehage er forsikret i KLP Forsikring. 

 

Redusert foreldrebetaling  

Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon finnes på kommunens 

hjemmesider. 

 

Smittevern 

Barnehagen følger de til enhver tid gjeldene regler for smittevern i barnehager. Knyttet til disse, kan det i løpet av 

året komme endringer i for eksempel matservering og åpningstider. Det informeres i disse tilfellene fortløpende.  

 

Elever, studenter og praksisplasser  

Barnehagen tar imot studenter og elever fra andre utdanningssystemer, som ungdomsskolen, videregående, 

voksenopplæringen og Universitetet i sør-øst Norge. Vi er partnerbarnehage og vil derfor få studenter fra 

barnehagelærerutdanningen når de skal ha sine praksisperioder.Videre samarbeider vi med NAV om praksisplasser, 

språkarbeidsplasser og arbeidstrening. 

 

Informasjon fra barnehagen  

Informasjon fra barnehagen sendes i appen Min barnehage -  Foresatt (Visma). Alle samtykker du trenger å fylle ut, 

finnes også her.  

Hvis du trenger hjelp til å laste ned denne, spør på avdeling!  

 

 

Kontaktinformasjon 

 

Kontor: 33 78 70 75/ 95 42 02 50 

Blåklokke: 95 33 97 01 

Marikåpe: 95 33 98 07 

Skogstjerne: 95 33 95 26 

Solblom: 95 33 97 04 

Nøkkelblom: 95 33 98 22 

 

 


