
KL 8-9
Barna som 
spiser frokost 
hjemme, 
trenger ikke å 
ta med 
matpakke. 
Resten av 
dagen får de 
mat i 
barnehagen.

FROKOST
De som skal spise frokost i barnehagen må  ha med seg 
matpakke. Drikke er melk eller vann som de får hos 
oss.
Vi ønsker ro under måltidet. 
Kommer dere mellom 8-9 og ikke møter noen fra 
personalet i garderoben, ta med barnet inn på 
kjøkkenet og snakk med oss der. 
Vi avslutter frokosten kl 9, men alle som skal ha frokost 
må komme senest kl 8.30 slik at de får tid til å spise.

KL 9-11 UTE/INNELEK
Barna blir delt i grupper. De aller yngste går ut. De 
eldste barna blir fordelt ute og inne. Det lages egen 
oversikt over hvordan de eldste barna grupperes. 

KL 11 LUNSJ
Barna får lunsj i barnehagen. Vi dekker bordet med 
brød og pålegg og barna får smøre selv. De få hjelp 
etter behov og alder. 
Enkelte dager har vi  rundstykker eller varmmat.
Hovedfokuset under måltidet er å ha gode samtaler/ 
god dialog ved bordet.

KL 12-14 UTE/ INNELEK/ DUPP
De eldste barna går ut. Enkelte dager kan vi bli ute til 
barnehagen stenger. 
De yngste sover og leker inne.

KL 14 FRUKTMÅLTID ute/inne etter årstiden.
Barna får frukt, grønnsaker, vann og 
knekkebrød. Ev. fruktmos for de aller yngste.

KL 16.30 BARNEHAGEN STENGER

DAGSRYTMEN HØSTEN 2016
Vi begynner slik, så kan det bli endringer underveis.

KLOKKEN HVA SJER

KL 7.15
Vi endrer 
åpningstid etter 
behov. 

Vi trenger 
beskjed i god tid 
for å gjøre 
endringer, så ta 
kontakt senest 1 
uke før.

BARNEHAGEN ÅPNER
En god start på dagen har mye å si for hvordan 
dagen utvikler seg for barnet. Personalet og 
foreldrene må sammen ta ansvar for at barnet 
har tid til å etablere kontakt med en voksen før 
foreldrene drar. Foreldrene kan ikke gå ifra 
barnet før de har snakket med personalet og sagt 
tydelig adjø til barnet. Personalet trenger 
informasjon fra foreldrene for å kunne følge opp 
barnet best mulig. For de aller yngste barna er 
det viktig at personalet blant annet vet hvordan 
barnet har sovet og spist.

VIKTIG INFO:
Gi beskjed innen 
kl 9 om barnet 
tar fri eller 
kommer sent. 
Send melding 
eller ring, så vet 
personalet 
hvordan de skal 
legge opp 
dagen.

Fram mot kl 8 er det lek inne.  

Vi fordeler barna i små grupper til frokosten for å 
skape mest mulig ro. Hvis det er mange barn som 
skal ha frokost, venter de eldste barna med 
frokost til  nærmere halv 9. 
Det er viktig at barna starter dagen med  sunn 
mat som gir langvarig metthetsfølelse. Vi 
anbefaler ikke yoghurt.
Foreldre må vurdere hva som er best for sitt 
barn. Trenger barnet mye tid og er småspist på 
morgenen, kan det være best å stå opp tidlig og 
ta en rolig frokost hjemme. Det er ikke alltid like 
lett for alle å få spist godt til frokost i barnehagen. 


