Mitt barn i barnehagen
Informasjon til foreldre med barn i
barnehager som eies av Bergen kommune

Bokmål
ynors

Velkommen til barnehagen!
Å begynne i barnehagen kan være en spennende overgang for både
barn og foreldre. Vi håper at barnehagestarten blir så god som mulig for
deg og barnet ditt, og gleder oss til at dere begynner i barnehagen hos
oss. Vi ønsker med denne brosjyren å gi litt informasjon om
barnehagehverdagen.

Samarbeid mellom hjem og barnehage
Foreldre har hovedansvaret for barnet sin utvikling, og vi ønsker derfor at
du skal bidra til hva barnet ditt skal erfare, oppleve og lære i barnehagen.
Foreldre skal, sammen med barnehagen, få medvirke og samarbeide om
å legge til rette for best mulig barnehagehverdag for barnet og familien.
Med fokus på lek, trivsel, omsorg og læring vil vi samarbeide med deg
som forelder for å gjøre barnehagen til en positiv utviklingsarena for
barnet ditt. Foreldre og personale har felles ansvar for alle barns trivsel
og utvikling. Vi forventer at du som forelder viser interesse for ditt barn
og de andre barna i barnehagen, og ser barnehagens arbeid og
prioriteringer i et helhetlig perspektiv.

Barn med nedsatt funksjonsevne, særskilte behov
Barnehagen skal tilrettelegge for at barn med nedsatt funksjonsevne kan
delta i barnehagens tilbud. Dersom barnet har særlige behov for
spesialpedagogisk hjelp, kan foreldre sende en henvisning, eventuelt
med bistand fra barnehagen, til Pedagogisk-Psykologisk tjeneste.
Tjenesten har særlig ansvar for å hjelpe barnehager med å legge til rette
for barn med spesielle behov. Tjenesten er gratis.

Pedagogisk tilrettelagt
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og tilbyr et trygt, allsidig og
utviklende oppvekstmiljø til barns beste. Vi er opptatt av barns
medvirkning, trivsel og livsmestring. Viktig satsing i barnehagen, er å
jobbe for et godt psykososialt barnehagemiljø, der en jobber med
holdninger og verdier med fokus på likeverd, inkludering og mangfold.
Innholdet i barnehagen bygger på forskning, om barns behov, utvikling
og læring. Alle barnehager utarbeider en årsplan som beskriver
barnehagens pedagogiske arbeid med mål, metoder og aktiviteter.
Årsplanen er basert på Rammeplan for barnehage, og er tilgjengelig på
barnehagens hjemmeside primo september hvert år. Rammeplan for
barnehagen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og
oppgaver.

Inkluderende og ivaretakende miljø
Barnehagen har fokus på at alle barn skal føle seg ivaretatt og bli lyttet
til, og jobber aktivt for å sikre at barn ikke opplever mobbing og
krenkelser i barnehagen. SKYFRITT er Bergen kommunes plan for å
styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i
barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målsettingen med planen er å
redusere mobbing og krenkelser på oppvekstfeltet i Bergen.

Barnehagens bemanning
Barnehageloven setter krav til bemanning og personale i barnehagen.
Barnehagen ledes pedagogisk og administrativt av styrer. Det er styrer
og pedagogisk leder i samarbeid med det øvrige personalet, som skal
sikre at barnehagen gir et kvalitativt godt tilbud til barna.

●●●●●●●●●●●●●●

Lover og vedtekter
Barnehageloven
Barnehagedriften blir regulert av gjeldende Lov om barnehager og
forskrifter, samt Kunnskapsdepartementets merknader til
bestemmelsene i loven. Det nasjonale regelverket definerer hva en
barnehage er, stiller krav til det pedagogiske innholdet og gir nærmere
regler for bemanning, arealer og styringsorganer.

Kommunens vedtekter
I samsvar med Lov om barnehager har Bergen bystyre vedtatt felles
vedtekter for de kommunale barnehagene. Vedtektene inneholder
generelle bestemmelser om driften, og gir opplysninger som er av særlig
betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene sendes ut
ved tildeling av barnehageplass.

Våre verdier
Barnehagene som eies av Bergen kommune, arbeider ut fra verdiene;
varme, ser barnet og inkluderende.
Mer om dette finner dere i kvalitetsutviklingsplan for kommunale
barnehager i Bergen, 2018-2021; Sammen for kvalitet – lek og læring

Varme
Vi gir omsorg og trygghet. I møtet med barn skal vår hjertevarme gi
næring og vekstmulighet.
Ser barnet
Vi ser det enkelte barnets egenverdi. Barnet gis gode betingelser for
læring og utvikling, basert på anerkjennende relasjon og kommunikasjon
i møte med profesjonelle voksne.
Inkluderende
Vi skaper gode fellesskap, der barna blir sett, bekreftet og anerkjent. Det
enkelte barn skal oppleve gleden av å tilhøre små og store fellesskap, og
få oppleve likeverd og kulturelt mangfold.

Verdiene er utarbeidet i tråd med Rammeplanens og Bergen kommunes
overordnede verdigrunnlag.

Barnehagens samarbeidsorganer
Foreldre og barnehagepersonalet har flere ulike samarbeidsarenaer.
Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt (§20 Barnehageloven).
Foreldremøter og samtaler
Foreldre vil få skriftlige innkallinger til foreldremøter i barnehagen. Dette
er hovedsakelig informasjons- og samarbeidsmøter. Foreldresamtaler er
fortrolige samtaler om barnet ditt. Du vil få innkalling fra pedagogisk
leder, eller kan selv be om et møte.
Foreldrerådet
Rådet består av foreldre til alle barna i barnehagen, med et formål om å
fremme foreldrenes felles interesser. Foreldrerådet skal samarbeide med
personalet om å skape et godt miljø for barna til enhver tid. Det bør
velges en leder og et arbeidsutvalg.
Foreldrerådet må i tillegg velge representanter til samarbeidsutvalget.
For mer informasjon, se rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver.
Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget består av valgte representanter fra foreldrerådet, de
ansatte i barnehagen og politisk valgte representanter for Bergen
kommune. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ for de parter som har ansvar
for barnehagens innhold og drift. Mer informasjon om dette, finner dere i
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Foreldreråd og samarbeidsutvalg er hjemlet i barnehageloven § 1 og § 4.

Praktisk informasjon
Personvern, kommunikasjon og trygghet
Barnehagen skal oppleves som et trygt og godt sted for alle våre
brukere. Det skal være lav terskel for foreldre å gi beskjed om det er noe
de lurer på, er bekymret for, trenger hjelp til eller andre ting. Etter § 20 i
barnehageloven og § 13 i forvaltningsloven har alle som jobber i
barnehagen taushetsplikt. Det vil i enkelte saker, for eksempel i
spørsmål om filming, bruk av bilder, ulike observasjoner m.m, kreves
samtykke fra foreldrene.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern
skal være en naturlig del av vår virksomhet. Les mer om hvordan
kommunen håndterer personopplysninger i personvernerklæring for
Bergen kommune.

Personopplysninger om barn er særlig beskyttet. Foreldrene godkjenner
på vegne av barnet, og barnet kan samtykke selv fra fylte 15 år.
Les mer om personopplysninger på datatilsynet og hva personvern er.

Ulykkesforsikring
Alle barn i barnehagen har kollektiv ulykkesforsikring. Bergen kommune
dekker forsikringspremie og egenandel ved eventuell skade.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Betaling
Du betaler for elleve måneder per år fra den datoen barnehageplassen
blir stilt til disposisjon. Det betales ikke for juli måned. Faktura blir tilsendt
i midten av hver måned med betalingsfrist den 01. i hver måned.
Betaling skjer etterskuddsvis
Bruk tilsendt faktura for betaling av tildelt barnehageplass,
eller inngå avtale om bruk av e-faktura. Mer informasjon om gjeldende
betalings-ordning og om økonomisk moderasjon, finner en ved å klikke
seg inn på linkene om foreldrebetaling og redusert pris for
barnehageplass.

Oppsigelse
Som hovedregel beholder du barnehageplassen frem til skolestart. Ved
oppsigelse gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned, regnet fra
den datoen oppsigelsen leveres skriftlig til barnehagestyrer.

Samarbeid med andre tjenester
Helse- og omsorgstjenester for barn
Barnehagen skal tilrettelegge for samarbeid mellom ulike helse- og
omsorgstjenester dersom barnet har behov for dette.
Foreldresamarbeidet er viktig når vi skal vurdere om barnehagen klarer å
gi barnet nok støtte og hjelp, eller om vi må trekke inn flere tjenester som
kan bidra med spesiell kompetanse. Dersom dette er aktuelt, vil foresatte
alltid kalles inn til samtale. Barnehagen har taushetsplikt og kan ikke
levere ut opplysninger om barnet uten foresattes samtykke. jf.
personvernlovgivningen.
Barnehage og foreldre kan be om veiledning og hjelp fra f.eks.
helsestasjon, barnevernstjeneste, pedagogisk psykologisk
tjenestekontor, familievernkontoret, fysio- og ergoterapitjeneste.
Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernstjenesten. Jf.
Barnehageloven § 21.
Etat for barnehage, skole og idrett (BBSI)
I Bergen kommune gir Etat for barnehage kompetanseheving og
veiledning av personalet innenfor det barnehagefaglige arbeidet;
- Migrasjonspedagogikk og flerspråklig arbeid
- Avdekking av omsorgssvikt, vold og overgrep
- Arbeid med psykososialt miljø og motvirke mobbing, krenkelser og
utenforskap
- Språk, lek og læring
- Matematikk
- Pedagogisk relasjonskompetanse og foreldresamarbeid
- Samarbeid og sammenheng med skole
Samarbeid med skole
For å skape godt grunnlag for livslang læring, er det viktig å se
sammenhengen mellom barnehage og skole gjennom hele
barnehagetiden. Barnehagene har egne rutiner for å forberede og gjøre
barna kjent med skolens rutiner og fag, slik at barnet skal få en trygg og
god overgang til skolestart. Bergen kommune har en egen plan for
samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, som gjør rede
for samarbeidet mellom barnehage og skole.

Aktuelle lenker:
Lokale planar
•

Sammen for kvalitet: https://issuu.com/hg-9/docs/10491300_rapportissuu?e=19530043/64108839

•

Skyfritt i Bergen kommune: Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

•

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole:
file:///C:/Users/xs057/Downloads/Plan_for_samarbeid__294914a%20(1).pdf

•

Smart oppvekst: https://www.bergen.kommune.no/politikereutvalg/api/fil/1238283/Plan-for-Smart-oppvekst-i-Bergen

•

Plan for seksuell helse:
https://bergen.extend.no/export/bergen/bbsi/docs/doc_7133/index.html

Lovverk og vedtekter
•

Barnehageloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

•

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-forbarnehagen-bokmal2017.pdf

•

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Bergen:
https://allmenningen.bergen.kommune.no/styringsdokument/SD-19-76

•

Teieplikt:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

•

Forvaltningsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#%C2%A713

Andre nyttige lenker
•

Barn med nedsatt funksjonsevne:
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-avbarnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/

•

Henvisningsskjema til PPT
https://www.bergen.kommune.no/skjema/Info.aspx?ShortName=BK030-SKOLEppt

•

Foreldrebetaling: https://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

•

Redusert pris for barnehageplass:
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-ogfamilie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo

•

Personvernerklæring for Bergen kommune:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/personvern/personvernerklaring-forbergen-kommune

•
•

Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/
Personopplysninger:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/datatilsynets-personvernerklaring/

•

Personvern:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-ogplikter/personvernprinsippene/grunnleggende-personvernprinsipper/

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
tlf: 55565556
Etat.barnehage@bergen.kommune.no

