
LITT OM BARNEHAGEN

STUDENTVELFERD

INFOHEFTE

Studentbarnehagen Steinkjer eies og drives av 
Nord Studentsamskipnad. Barnehagen ligger 
500 meter fra Nord Universitets Campus på 
Steinkjer.
   
Vi har en avdeling med barn fra 0 – 6 år, og kan 
ha plass til ca 20 barn, avhengig av alder.  Vi 
deler barnegruppen i to. Konglegruppa består 
av barn mellom 1- 2 år og Hakkespettgruppa 
består av barn mellom 2 – 6 år. Grunnbeman-
ning består av 3 barnehagelærere og 2 assis-
tenter. I tillegg har vi styrer i 50 % stilling. 
Vi leier våre lokaler av Steinkjer kommune, og 
er samlokalisert med Steinkjersannan barne-
hage (7 avd.).  Vi har felles utelekeplass med 
bålhus og samarbeider med dem ved behov, 
for eksempel med felles skolestarterklubb. De 
fleste av våre barn har foreldre som studerer på 
Universitetet, men ved ledig kapasitet tildeler vi 
plasser til andre søkere. 

Barnehagen er en del av velferdstilbudet for 
studenter ved Nord Universitet og barneha-
gen skal bidra til å gjøre Nord Universitet til et 
attraktivt studiested. Vi er her for at studenter 
med barn skal trives på studiestedet og fullføre 
studiene.

EKSAMENSGARANTI 
Vi hjelper deg med å finne en løsning hvis 
barnet ditt blir syk på eksamensdagen. Barnet 
kan være i barnehage med tilrettelegging eller 
en voksen fra barnehagen kan komme hjem til 
dere.

STUDENTBARNEHAGEN STEINKJER

LØRDAGSÅPENT I EKSAMENSPERIODEN 
Vi tilbyr åpning noen lørdager i november/ de-
sember og mai/juni om det er behov. 

FLEKSIBEL ÅPNINGSTID 
Vi justerer åpningstiden med utgangspunkt i 
foreldres behov. Pr i dag har vi åpent 7: 15- 16: 
30. Vi kan også tilby utvidet åpningstid på mor-
genen eller ettermiddagene ved behov for eks: 
i praksisperioder. Ved behov må du gi beskjed i 
god tid, min. 3 dager før.  

BARNEHAGETILBUD FOR 0–ÅRINGER 
Vi tilbyr barnehageplass for barn under ett år. 

UTLÅN AV LOKALER 
Vi vil gjerne at dere bruker våre lokaler utenom 
åpningstiden. Barnehagen  lånes ut gratis  for 
bursdagsfeiringer for barna, møter eller andre 
arrangement. Dere kan også møtes i barneha-
gen uten at det er noe anledning. Ta kontakt 
med Marthe.

SØK OM STUDENTSOSIALE MIDLER 
Studentorganisasjonene har midler dere som 
foreldre i studentbarnehagen kan søke om 
(rundt 15. oktober) for å arrangere treff for 
barn og foreldre. Foreldregruppa har fått tildelt 
midler hvert år de har søkt. Pengene har blitt 
brukt til blant annet å arrangere karneval, 17. 
mai frokost og gratis treff på Lykkeland. Dere 
kan også søke om penger gjennom Frifond.no. 
Dette kan gjøres gjennom hele året.



FORELDRESAMARBEID

KOST OG MATPENGER

OPPSTART I BARNEHAGEN

Hjemmet er barnets primære arena. Her skapes 
grunnlaget for barnets forståelse av seg selv 
og verden. I vår barnehage 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. 
 
Det daglige samarbeidet mellom hjem og 
barnehage er den viktigste arena for å etablere 
et trygt og godt miljø for den enkelte. Vi ønsker 
å utveksle informasjon om barnet både ved 
henting og levering, slik at vi i felleskap kan gi 
barna gode dager. 

Hvert år tilbyr vi foreldremøte på høsten og to 
foreldresamtaler. Både foreldre og barnehagen 
kan ved behov ta initiativet til ekstra samtaler. 
Barnehagen bruker en digital plattform for 
informasjon og kommunikasjon som heter 
e-Barnehage. Hver uke deler vi bilder av barna 
og skriver logg for å fortelle om barnas opp-
levelser. Her har dere også tilgang til barnas 
digitale mapper, barnehagens HMS rutiner og 
muligheter for selv legge inn fravær, sykdom 
eller beskjeder om barnet. Dere får brukernavn 
og passord ved oppstart. Hvis barnet er sykt, 
tar fri eller kommer etter 9:30 vil vi gjerne ha 
beskjed. 

Barna får mat til alle måltider og trenger ikke 
å ha med seg matpakke. Matpenger:  300,- pr. 
mnd.  

Frokost mellom kl 7:45 – 9:00: Vi serverer 
havregrynsgrøt eller brød. Viktig at de som skal 
spise i barnehagen kommer senest kl 8:30, slik 
at de har god tid til å spise. 

Lunsj mellom kl 10:30 – 12. Barna spiser i små 
grupper. Vi varierer mellom brød, grøt og  enkel 
varmmat som fiskekaker, fiskepinner, tomatsup-
pe eller pizza. 

Fruktmåltid mellom kl. 13:30 – 15. Barna spiser i 
små grupper: vi tilbyr frukt og knekkebrød.

Det å begynne i barnehagen kan innebære 
store forandringer for enkelte barn. Den første 
tiden kan være tøff for både barn og foreldre. 
Derfor må vi hjelpe hverandre med å gjøre 
overgangen så god som mulig. Det er viktig at 
hvert enkelt barn får det tiden det trenger for 
å gjøre seg kjent og trygg på både barneha-
gen, de andre barna og personalet. Noen barn 
trenger at foreldrene er her en hel uke sammen 
med dem. Deretter er det en fordel å ha korte 
dager en periode slik at barnet får tid til å for

døye alle de nye opplevelsene og tid til å ta seg 
igjen. Gjennom tett dialog med dere foreldre 
finner vi ut hva som fungerer best for hvert 
enkelt barn. 



SAMARBEIDSPARTNERESPRÅK
Barnehagen er et supplement til hjemmet 
og vår oppgave er å etablere et spennende 
læringsmiljø for barna. Barnehagen har peda-
goger med formell kunnskap om barn gene-
relt og foreldre har innsikt i hvert enkelt barn 
spesielt. Barn og foreldre skal oppleve omsorg, 
trygghet og tillit slik at barnehagen kan være 
støttespiller i oppdragelsen for hvert barn. Dette 
krever gjensidig tillit og respekt. Vi skal være 
viktige støttespillere slik at barn som har behov 
for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser, får 
hjelp så tidlig som mulig. Vi samarbeider med 
familieteamet, PPT, barnevern, helsestasjonen 
og BUP.  Er det noe vi lurer på tar vi det opp i 
samtaler med dere, så samarbeider vi om  
videre kontakt eller henvisning.

En stor del av vår barnegruppe har to eller flere 
språk. Flere av de barna har et annet morsmål 
enn norsk. Det er viktig for oss å vite noe om 
barnas språkutvikling på sitt morsmål, og dette 
går inn som en meget sentral del i vårt samar-
beide med foreldrene.

Vi får ekstra midler av Steinkjer kommune for 
å arbeide med språkstimulering hvert år vi har 
barn med andre morsmål enn norsk. Steinkjer 
kommune ønsker at barn som begynner på 
skolen har med seg et TRAS skjema (et regis-
treringsskjema for språkutvikling) ved skolestart 
når barn har utfordringer i forhold til språk. Der-
for benytter vi TRAS i samarbeid med foreldre 
for barna som vi ser kan ha behov for det. 



KONTAKT
STYRER
Marthe.Bones@studentinord.no
910 01 147   

PRAKSISBARNEHAGE FOR 
NORD UNIVERSITET
Vi tar imot studenter fra barnehagelærerutdan-
ningen hvert år.

TRADISJONER
Barnehagen har etter hvert fått en del tradisjo-
ner som vi synes der er verdt å ta vare på. Vi 
markerer barnas bursdager, bli kjent middag 
på høsten, advent med nissefest, julekrybbe, 
baking og julevandring, samenes nasjonaldag, 
barnehagedagen og markering av påske med 
påskeegg og fortelling om påske-reven. 

SAMMENHENGEN  
BARNEHAGE - SKOLE
Dette skal skje i nært samarbeid med barnets 
hjem. Informasjon fra barnehage til skole skjer 
alltid med foreldrenes samtykke. Dette er tema 
på foreldresamtalen barnets siste halvår i  
barnehagen. Barnets siste år er verdifullt og 
har egenverdi. Våre skolestartere kan være med 
sammen med skolestarterne på Steinkjer-
sannans skolestarter-klubb hvis de ønsker.  

Opplæring til tro er hjemmets ansvar.  Dette 
betyr at vi skal legge innholdet rundt de religiø-
se høytidene slik at det kan favne og inkludere 
alle familier i vår barnehage. Det er viktig at vi 
har god kommunikasjon med alle rundt dette 
temaet. Barnehagen har tradisjon for å delta på 
aktuelle arrangement i nærmiljøet. Lesestun-
der på biblioteket, Mære landbruksskole, Egge 
museum, teater, kino osv. Dette vurderes ut fra 
alder og interesser hos barna.

AVDELINGENE
Hakkespett: 948 07 709   
Kongle: 948 34 450

HJEMMESIDE
http://www.studentnord.no


