
 

 

 

 

VELKOMMEN TIL STUDENTBARNEHAGEN STEINKJER 
Vi ønsker med dette nye barn og foreldre/foresatte velkommen til oss. Vi gleder oss til å bli kjent med dere. Her 
kommer noe informasjon som vi tror dere har bruke for i oppstarten i barnehagen til høsten. MEN: Det er viktig 
at dere tar kontakt med oss om dere lurer på noe eller bare vil snakke med oss om noe dere er litt opptatt av.  
Vi sender denne infoen nå fordi at dere skal ha mulighet til å ha god tid til å tenke igjennom hvordan dere som 
foreldre ønsker å organisere oppstarten i barnehagen for deres barn.  
Vi sender også denne info til dere som har hatt barn hos oss tidligere, selv om mye av dette er kjent for dere. 
 
PERSONALET  
Vi har en grunnbemanning på fire ansatte på avdelingen pr dags dato. Dvs.to førskolelærere og to assistenter. I 
tillegg kommer ekstra personale for styrking, som til høsten består av spesialpedagog/førskolelærer. 
Barnehagen har godkjenning til å utvide antall plasser. Det er snakk om en økning på ca to barn. Hvis vi fyller 
opp også de nye plassene, kommer vi til å styrke grunnbemanningen på avdelingen utover det som er beskrevet 
her. 
  
PERSONALET 2017/2018  
Anne Berit Trøbakk, assistent 100 % stilling  
Kari Brekk, assistent 100 % stilling  
Silje Louise Holum, fagarbeider og styrking ca 70% stilling 
Turid Austmo, spesialpedagog ca 80% stilling 
Mari Ramberg, 100% førskolelærer 
Marthe Hammer Bones, pedagogisk leder 100 % stilling 
Hilde Sivertsen, styrer, 100% stilling. 40% av stillingen administrasjon og 60% på avdeling. 
 
BARNEGRUPPEN pr 27.06.17 (dette bruker å endre seg i løpet av sommeren) 
Født 17: 1 jente (begynner utover høsten) 
Født 16: 4 gutter og 1 jente 
Født 15: 4 jenter og 1 gutt 
Født 14: 2 jenter og 1 gutt 
Født 13: 2 jenter 
Født 12: 1 gutt 
NB! Det vil bli endringer på gruppen Vi kommer samlet til å være maks ca 18 - 19 barn når vi har fylt opp alle 
barnehageplassene. 
 
BELIGGENHET PÅ BARNEHAGEN 
Barnehagen ligger nært sentrum og Nord Universitet, rett ved Furuskogen og Steinkjer barneskole. Vi leier 
lokaler av Steinkjer kommune, og vår barnehage ligger sammen med Steinkjersannan barnehage. Det er en 7- 
avdelings kommunal barnehage. Vi har felles utelekeområde med dem og deler også andre felles arealer. Vår 
avdeling har inngang opp mot Furuskogen, nærmest Nord Universitet. Se skilting ved dørene. 
 
 
ÅPNINGSTID 
Vanlig åpningstid er satt til 7.15 - 16.30 NB! Den endres ved behov meldt fra dere foreldre. Gi beskjed om dere 
ser at dette fast blir en utfordring for dere. Behov for endring enkelte dager/perioder avtales med barnehagen 



 

underveis. Gi beskjed minst tre dager i forveien, så gjør vi endringer etter individuelle behov. Barnehagen har 
fem planleggingsdager pr. år, da er barnehagen stengt. Ellers følger barnehagen studieåret. Det er derfor 
påmelding for ekstra dager i slutten av juni og begynnelsen av august. 4 uker i juli er barnehagen stengt. Dere 
får en oversikt over barnehageåret når dere begynner i barnehagen. Gi da beskjed hvis dere har eksamen på 
oppsatte planleggingsdager. 
 
LITT EKSTRA FOR DEG SOM ER STUDENTFORELDER 
Det er tilbud om lørdagsåpent i eksamenstiden før jul ved påmelding. Vi har et tilbud for syke barn under 
eksamen. Dvs at hvis man har sykt barn på eksamensdag, tar dere kontakt med oss. Så finner vi en løsning som 
passer for barnet. Vi kommer hjem til barnet, eller er barnet friskt nok til å få pleie i barnehagen, ordner vi det. 
Våre lokaler kan dere låne gratis til feiring av barneselskap eller for å lage treff for barna og medstudentene i 
helger evt. kvelder. Foreldregruppa har fått midler fra studentorganisasjonen som de bruker på å organisere 
sosiale treffe for barn og foreldre på fritiden. Det har vært turer i nærmiljøet, treff i barnehagen i helgene, tur til 
Lykkeland, treff 17. mai og karneval osv. 
 
UTSTYR BARNET MÅ HA MED I BARNEHAGEN VED OPPSTART: 

 Klær. Et eller to skift med inneklær. Uteklær til alle slags vært. Skoposer eller sko, alt etter alder.  

 Vogn med utstyr for å sove i. (dyne evt. sovepose alt etter årstid.) Vi ønsker at alle barna bruker 
insektnett og seler i vognen pga. sikkerhet. 

 Bleier. 
Barna får lunsj og frukt i barnehagen som dere betaler kostpenger for. Barn som har behov for frokost i 
barnehagen, får også tilbud om å spise frokost i barnehagen. Hvordan vi organiserer dette måltidet til høsten 
har vi ikke helt klart enda. Vi har hatt praksis på at barna har med seg det de skal ha til frokost, men er usikker 
på hvordan vi ønsker å gjøre dette videre.   
 
DEN FØRSTE TIDEN I BARNEHAGEN 
August og september er satt av til en «Bli kjent periode». De nye barna trenger tid for å bli trygge i barnehagen. 
Men også de barna som har gått her tidligere trenger litt tid for å komme i gang etter sommerferien. Alle nye 
familier skal ha oppstartsamtaler med en av personalet i løpet av de første dagene. På denne samtalen blir det 
utvekslet informasjon mellom barnehage og foreldre, som skaper grunnlaget for oppholdet og samarbeidet i 
barnehagen videre. Etter at barnet har gått i barnehagen i ca to måneder har vi en samtale for å evaluere 
oppstarten og sikre oss at alt går som det bør. Og dere foreldre har mulighet til å spørre om ekstra samtaler om 
dere føler behov for det. Noen ganger tar vi også initiativet til ekstra samtaler.  Se siste side i dette skriv for 
fokus i oppstarten, samt det andre vedlegget om det å være ny i barnehagen. 
 
 OPPHOLDSBETALING 
Ordinær oppholdsbetaling for 100% plass er kr 2 730,- pr mnd. Mat/kost: Kr 270,- pr mnd.  
 
RETT TIL REDUSERT OPPHOLDBETALING NB!!! 
NB! Gå inn på Steinkjer kommune sine nettsider for informasjon om hvordan man søker om redusert 
oppholdsbetaling.  

 
 
 
 
Vennlig hilsen        
 
Hilde Sivertsen 
styrer, Studentbarnehagen Steinkjer  
Tlf nr. kontor bhg: 91 00 11 47 avd. bhg: 94 80 77 09 / 94 83 44 50 
Epost adresse: hilde.sivertsen@studentinord.no 
Adresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER



 

Fokus i oppstarten 

 

 

Fokus ovenfor barna:  

 Vi ønsker at barna skal føle seg ønsket og velkommen i barnehagen. 

 Barna skal så raskt som mulig bli kjent med hverandre og de voksne i barnehagen. 

 For at barna skal føle trygghet legger vi opp dagene etter faste rutiner, og følger de 

ganske punktlig den første tiden. De aller yngste vil følge sin individuelle rytme for mat 

og søvn. 

 Bli kjent med leker, utsyr og rommene. 

 Oppleve seg selv og de andre som en viktig del av miljøet og føle gruppetilhørighet. 

 Målet er at alle barna skal få en venn, og den vennen kan godt være en voksen til å 

begynne med. Det er viktig at de gleder seg til å treffe noen i barnehagen når de 

kommer om morgenen. 

 Bli kjent med rutiner og regler i barnehagen. 

Målene vil ses ut fra barnas alder og forutsetninger. 

 

 

Fokus overfor foreldre:  

 Foreldre skal blir kjent i barnehagen og med personalet. 

 Føle seg trygge på at barna har det bra i barnehagen. 

 Få mulighet til å være med å påvirke innholdet i barnehagen, og føle seg trygge på at 

man kan si ifra hvis det er noe. 

 Få nok og nødvendig informasjon om barnehagen. 

 

 

 

Fokus som personalet har:  

 Bruke god tid i starten til å bli kjent med barn og foreldre 

 Alle som kommer i barnehagen skal få en god velkomst, og vi i personalet har ansvar 

for å skape en god atmosfære som små og store trives i. 

 Alle får den hjelp og informasjon man trenger for å finne seg til rette. 

 Innarbeide gode rutiner 

 Alle barna skal bli sett, og ha mulighet for god samtale/dialog (ved bordet). 

 Vi skal vise barna at vi bryr oss og at vi er interessert i dem og deres interesser. 

 Vi skal legge til rette for at barna skal fungere på best mulig måte sosialt, intellektuelt, 

motorisk og språklig. 
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