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STUDENTBARNEHAGENE I LEVANGER
LITT OM BARNEHAGENE
Trimia barnehage har en avdeling med 18
barn i alderen 0 – 6 år. Barnehagen ligger ved
studentboligene på Byborg. Barnehagen har
kort vei til Staupshaugen, fjæra og Levanger
sentrum, noe som gir oss mange muligheter.
Åpningstid: kl. 07.30 – 16.30

Barnehageloven og rammeplanen gir oss rammene for drift av våre barnehager. Den
viktigste faktoren i arbeidet er hvordan den
voksne møter enkeltbarn, barnegruppa og
foreldre hver dag. Alle barn er unike med ulike
behov, forutsetninger og utviklingsmuligheter.
Hvert barn skal bli sett ut fra sine behov, og
vi voksne må skape rom for samtale og gode
stunder. Det er de voksne i barnehagen som
skal ta ansvar for å skape et miljø der
hvert barn opplever seg som verdifull, og blir en
betydningsfull person for fellesskapet.

Røstad barnehage ligger på området til Nord
universitet på Røstad. Barnehagen har 27 barn,
fordelt på 2 avdelinger. Avdeling Revehiet 0 –
2 år: 9 barn. Avdeling Hesthagan 2 – 6 år: 18
barn. Åpningstid: kl. 07.00 – 16.30. Her finner vi Barnehagen skal representere et miljø som
mange flotte turområder, samt mange mulighe- vektlegger grunnleggende verdier som respekt
for menneskeverd og retten til å være forskjellig.
ter til samarbeid med universitetet.
Likeverd, tilgivelse og solidaritet er samfunnsverdier som vi skal legge vekt på i arbeiTil sammen gir dette barnehagene våre gode
det vårt.
muligheter til variert utfoldelse for leik og
læring sommer som vinter.
Årsplanen vil vise barnehagens verdigrunnlag,
De fleste av våre barn har foreldre som studerer og hvordan vi skal arbeide med barnehagens
på universitetet, men ved ledig kapasitet tildeler innhold.
vi plasser til andre søkere.
I våre barnehager er både barn og foreldre
viktige brukere av tilbudet. Barnet står i sentrum, men barnehagetilbudet skal også være
tilpasset og oppleves trygt og godt for dere
foreldre. Vi håper, gjennom å ha en ærlig og
åpen dialog, å legge grunnlaget for et godt
samarbeid mellom foreldre og personalet til
barnets beste.
Gjennom året vil dere bli innkalt til foreldremøte og få tilbud om to foreldresamtaler. Vi
stiller oss positiv til flere møter eller samtaler
om noen føler behov for det.

UTVIDET ÅPNINGSTID

Studentbarnehagene har utvidet åpningstid fra
kl. 06.45 etter behov og etter avtale. Skjema
finnes i garderoben og på barnehagens hjemmeside.

OPPSTARTEN I BARNEHAGEN

UTELIV

Det å begynne i barnehagen kan innebære
store forandringer for enkelte barn, og den
første tiden kan være litt ”tøff” for både barn og
foreldre. Derfor må vi hjelpe hverandre med å
gjøre overgangene så gode som mulig. Det er
viktig at hvert enkelt barn får den tiden de trenger for å gjøre seg kjent og bli trygg på både
barnehagen, de andre barna og personalet. Av
erfaring vet vi at det kan være lurt at dere tar
dere god tid sammen med barnet de første
dagene, og at barnet kan ha kortere dager til å
begynne med hvis det er mulig. Vi i personalet
er der for barna og for dere foreldre, og vi vil
gjøre vårt beste slik at barnehagen blir et trygt
og positivt sted å være.

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser og
vi bruker nærmiljøet irundt oss til bl.a. turer.
Vi satser på å bruke uterommet i barnehagen
vårt aktivt. Det er viktig at barna har klær for
både inne – og utelek. Hvert enkelt barn har
egen kurv for ekstraklær. Vær vennlig og merk
klær/sko, dette sparer både oss personalet og
dere som foreldre for mye tid og hodebry.

MÅL FOR PERIODEN
Barna og foreldrene skal bli godt kjent med
barnehagen, de andre barna og personalet i
barnehagen. I våre barnehager er både barn og
foreldre viktige brukere av tilbudet. Barnet står
i sentrum, men barnehagetilbudet skal også
være tilpasset og oppleves trygt og godt for
dere foreldre. Vi håper, gjennom å ha en ærlig
og åpen dialog, å legge grunnlaget for et godt
samarbeid mellom foreldre og personalet til
barnets beste.

DAGSRYTMEN
Egen plan for hver avdeling.
Frokosten ca. kl. 08.00-09.00. Barna som ikke
har spist hjemme tar med seg matpakke.
Lunsj ca. kl. 11.00. Barna får mat i barnehagen,
smøremåltid.Fruktmåltid ca. kl. 14.00. Barna får
frukt i barnehagen.

LEKER
Vi ønsker ikke at barna tar med leker hjemmefra, men kosedyr/koseklut/smukke er helt greit.

FORELDRESAMARBEID
Vi ønsker samtale med foreldrene like etter
oppstart for å utveksle informasjon. Her vil dere
også få høre litt om dagsrytmen for hver avdeling og hva barnet trenger i barnehagen.
Vi vil prøve å avslutte hver dag med å si ”ha`det” til barnet og snakke noen ord med dere
som foreldre om hvordan dagen har vært. Det
er bare å spørre hvis det er noe dere lurer på.
Hvis noen andre enn foreldrene/de som bor
sammen med barnet kommer og henter barnet,
skal vi ha beskjed om dette på forhånd.
Hvis barnet er sykt / tar fri, eller kommer senere, ønsker vi at dere ringer og gir beskjed innen
kl. 09.30.
Vi leverer ut periodeplan nå ved oppstart.
Senere vil dere få månedoversikt som forteller
litt hva som skal skje. Vi vil dokumentere mest
i etterkant, gjennom et eget skriv, «Tilbakeblikk
for perioden». Dette formidles gjennom eBarnehage.
Foreldremøte i barnehagen vil bli på seinhøsten.

TRADISJONER

OVERGANGEN BARNEHAGE – SKOLE

Barnehagene har etter hvert fått en del
tradisjoner som vi synes det er verdt å ta vare
på. I tillegg til bursdagsfeiringer har vi ”Blikjent-middag” på høsten, advent, nissefest,
kirkebesøk med julevandring for de største,
samenes dag 6.februar, påskefrokost med
foreldre, påskevandring i kirken med de største
barna og markering av barnehagedagen 13.
mars.

De barna som skal starte på skolen høsten
2018 har sin egen førskolegruppe. Hensikten
med «skolestarterklubben» er å gi de eldste litt
ekstra utfordringer, aktiviteter og opplevelser
tilpasset deres alder. Barna vil her ha mulighet til å påvirke innholdet ut ifra interesser
og modning. Barna har egen førskoleperm. Vi
samarbeider med de ulike skolene hvor barna
skal begynne.

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

VURDERING

For at barn og foreldre skal få et mest mulig
helhetlig tilbud, har barnehagen et nært samarbeid med andre tjenester og institusjoner i
kommunen. Både foreldre og barnehage kan ha
behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser, f.eks PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste),
helsestasjon, barnevern, BUP (barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling) og fysioterapeut. Er
det noe vi lurer på rundt et barn, tar vi alltid
kontakt med dere foreldre før vi eventuelt henvender oss videre.

Planlegging og vurdering skjer underveis og
gjennom personalmøter og 5 planleggingsdager i året. Vi dokumenterer gjennom
praksisfortellinger og bilder. Dokumentasjonene
blir brukt både som en synliggjøring av hva vi
gjør, men også som grunnlag for refleksjon for
å vurdere om vi har nådd de målene vi har satt
oss ut fra samfunnsmandatet til barnehagene.
På hver avdeling har vi ei dokumentasjonstavle
hvor vi vil henge opp bilder fra barnehagehverdagen.

Barnehagene har også samarbeid med Nord
universitet gjennom teater, dramaopplegg,
musikk og deltagelse i ulike opplegg med fysisk
aktiviteter sammen med studenter. I tillegg er
barnehagene praksisbarnehager for Nord
universitet barnehagelærerutdanningen. Vi kan
også ha praksiselever fra andre institusjoner/
skoler i Levanger.

Den daglige kontakten med dere foreldre vil
fortsatt være den viktigste kilden til brukermedvirkning og daglig vurdering. Derfor setter
vi stor pris på deres tilbakemeldinger – både
positive og negative. I tillegg vil dere få tilsendt
en brukerundersøkelse som UDIR administrerer.

NYTTIG INFORMASJON

KONTAKT

Vi har eksamensgaranti. Om barnet ditt blir
sykt på eksamensdagen, kan vi hjelpe til med å
finne løsninger.

Styrer: 908 69 651
Inger.Skjerve.Langdal@studentinord.no

Lørdagsåpent i eksamensperioden. Vi tilbyr
åpent på noen lørdager i november/desember
om det er behov.
Barnehagen stiller gjerne lokalene kostnadsfritt
til rådighet for møter, bursdager, hyggekvelder
etc.
Styrer for studentbarnehagen i Levanger:
Inger Skjerve Langdal har delt styrerstilling :
60 % stilling på Røstad barnehage og 40 % på
Trimia barnehage

Røstad barnehage: 74 08 79 77
Trimia barnehage: 46 54 01 66

HJEMMESIDE
https://www.studentinord.no/

EBARNEHAGE
Studentbarnehagen i Levanger bruker en digital
plattform for informasjon og kommunikasjon
som heter eBarnehage. Brukernavn og passord
vil dere få når dere starter i barnehagen.
Vi ønsker dere velkommen til studentbarnehagene i Levanger.

