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Planleggingsdager  2016/2017 

Mandag 12.september 

Fredag 11.november 

Fredag 3.februar 

Fredag 24.mars 

Fredag 26.mai 

Kleppestø barnehage er en kommunal barnehage. 

Totalt er vi 86 barn i alderen 0-6 år, som er fordelt 

på 5 avdelinger. Avdelingene har fått navn som kan 

knyttes til komponisten Edvard Grieg. 

o Tryllestaven 
o Blåbærli 
o Haugtussa 
o Trolltoget 
o Dovregubben  

 
Vi har et stort fellesrom som heter Trollsalen.  
På uteområdet i barnehagen vår, har vi disser, 
seilebane, drivhus og klatrevegg. Like ved 
barnehagen har vi et naturområde som kalles Haugen, hvor vi har satt opp 
grillhytte, disse og ildsted.  Grillhytten har også fått navn etter Edvard Grieg. 
Den heter Komponisthytten. 
 
Vi har kort vei til de fleste offentlige kontor og institusjoner, legesenter, 
tannlege, kunstgressbane, biblioteket, div.skoler, SFO og andre barnehager. 
Ønsker vi å dra på lengre turer, har vi flere naturområder som Kolbeinsvarden, 
Dyrdalsfjellet, Bergheim og Brikafjellet. 
   

Åpningstid  
Barnehagen er åpen fra 07.30 – 16.30.  
 

Hente/bringe 
Dersom andre enn foreldre/ foresatte skal hente barna, må personalet få 
beskjed. Dersom barnet er syk/ har fri, er det ønskelig at barnehagen får 
beskjed så tidlig som mulig. 
 
Parkering 
Vær oppmerksom og vis hensyn ved parkering. Det er mange som kommer og 
går samtidig, og de små er ikke alltid lett å få øye på. Vennligst ikke parker 
langs gjerdet og foran porten. Aldri forlat bilen i gang. Husk å lukke porten når 
du kommer og går. Slipp aldri ut barn som står ved porten. 
 
Planleggingsdager 
Barnehagen er stengt 5 dager i året. 
Disse dagene bruker personalet til 
planlegging og kurs.  
 
 



   

Ferieavvikling 
I henhold til Askøy Kommunes vedtekter for barnehagen skal barna ha 
minimum fire ukers ferie innenfor skolens sommerferieuker (jf skoleruten).  
Barnehagene er som hovedregel åpen hele sommeren. Barna skal ha 
minimum 3 ukers sammenhengende ferie og en uke valgfri ferie innenfor 
skolens sommerferieuker, slik de er fastsatt i gjeldende skolerute. Barnas fire 
sommerferieuker er betalingsfrie.  
Alle foreldre/foresatte vil derfor i løpet av året bli bedt om å oppgi ferietiden 
for sitt barn. Femte ferieuke kan avvikles på barnehagens 
planleggingsdager. Barn som skal begynne på skolen må slutte i barnehagen 
innen 1.august. Barn som skal begynne på skolen, på SFO 1.august, eller av 
annen grunn sier opp plassen om sommeren, må ha avviklet 3 ukers ferie 
innen sluttdato 31.juli.  
 

 OPPSIGELSE  
Tildelt barnehageplass beholdes fram til 31.juli det året barnet begynner på 
skolen, så lenge betaling for plass innfris, og barnet bor i Askøy kommune. 
Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen. 
Barnets foresatte kan si opp plassen med 1 måneds varsel, regnet fra den 1. i 
påfølgende måned. Oppsigelse av plass skjer elektronisk via ”IST Hypernet”.  
Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, 
overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.  
Manglende betaling av barnehageplass, og at barnet flytter ut av 
kommunen, er oppsigelsesgrunn fra kommunens side.  
Regelmessig frammøte og overholdelse av åpningstid er en forutsetning for 
at barnet skal beholde plassen i barnehagen. Askøy kommune kan si opp 
plassen ved mislighold eller gjentatte brudd på avtalen, eksempelvis at 
barnet hentes etter barnehagens stengetid.  
  

Måltider 

Per dags dato betaler foreldre/foresatte kr. 250,- pr. måned i matpenger. Beløpet blir 

lagt til på barnehageregningen. Matpengene dekker melk, frukt og lunch. Barnet må 

ha matpakke med seg til frokost.  

Foreldrerådet avgjør på møtet hver høst hvorvidt man skal betale matpenger, og 

fortsette ordningen vi har i dag.  

 

 

 

 

 

 

 



   

Forslag til klær og utstyr som bør være i barnehagen; 

Utstyr 
Regntøy/regndress 
Støvler 
Ullsokker 
Parkdress til høst/vår 
Vinterdress 
Fleeceklær eller ullklær til å ha 
under regntøy/dress 
Vintersko 
Luer til vår/høst og lue til 
vinter 
Regnvotter 
Vintervotter 
Hals 

 

Byttetøy 
Strømpebukser 
Bukser 
Gensere 
T-skjorter eller bodyer  
Sokker 
Truser 
Ullundertøy/superundertøy 
 
 
Hvis barnet bruker bleier, tar du 
med bleier selv. Solkrem, solbriller 
og stellesalver tar man med hvis det 
trengs. 

 

 

Klær 

Barnet må ha klær tilpasset ulike værforhold. Vi er ute noen 

timer hver dag hele året. Dersom barnet skal få et positivt 

utbytte av den tiden vi tilbringer utendørs må klærne være 

tilpasset årstider og vær.  Vi har kurver og hyller for 

oppbevaring av ekstratøy. Yttertøyet tas med hjem for vask 

hver fredag og ellers etter behov. Det er viktig at klær og 

utstyr merkes med navn. 

 

 
 
 

Fastlege 
Dersom barnet må til lege i barnehagetiden – må fastlegen kontaktes.  Foreldre/ 
foresatte må påregne at de selv må kunne komme og hente barnet for å frakte barnet 
til legen.  Kun i akutte tilfeller der det er fare for liv og helse, kan vi komme på 
legevakten, eller vi ringer 113.  
Det er svært viktig at fastlegen til barnet blir skrevet inn på internett, der man 
søker barnehageplass. 
Medisinering i barnehagen 
Dersom barnet trenger medisin i barnehagen, skal det fylles ut egne 
medisineringsskjema. Dette gjelder også for medikamenter som ikke er  
reseptbelagt. Medisinen må leveres i originalemballasjen, eller i  
doseringsskrin. Medisineringsskjema finner dere på barnehagens hjemmeside.  
 

Administrasjon 56 15 53 30 40 91 40 38 
Tryllestaven 56 15 53 31 40 91 40 37 

Blåbærli 56 15 53 32 40 91 40 34 
Haugtussa 56 15 53 33 40 91 40 33 
Trollsalen 56 15 53 34  
Trolltoget 56 15 53 35 40 91 40 35 

Dovregubben 56 15 53 36 40 91 40 36 

facebook.com/kleppestobarnehage     kleppesto.barnehageside.no/index.asp 

 

http://www.facebook.com/kleppestobarnehage
http://www.kleppesto.barnehageside.no/index.asp

