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Bryggetorget 19 

0250 Oslo 
 

tlf. 482 32 504  
 

        tlf. Krabbene direkte  482 44 197 
        tlf. Pingvinene direkte   482 46 873 
        tlf. Måkeredet direkte   482 46 783 

    
 

siri.dybvig@akerbryggebarnehage.no 
 

www.akerbryggebarnehage.no 
 

 

Velkommen til oss – 
vi gir små folk store muligheter 

 
I tillegg til denne informasjonen, viser vi til  
Årsplan med progresjonsplan for fagområdene. 
Aker Brygge Barnehage SA drives etter Lov om barnehager og 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
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”Trygt  og utviklende.” 
 
Det skal være trygt og utviklende å være i Aker Brygge Barnehage SA, både for barn, foreldre og ansatte. Vi 
legger stor vekt på det pedagogiske innholdet og et åpent og nært forhold til foreldre basert på gjensidig tillitt og 
respekt. Årsplanen i form av et eget dokumen,t er et grunnleggende verktøy for den enkelte medarbeider samt for 
personalet som team og et viktig utgangspunkt for samarbeidet med foreldre/foresatte. Årsplanen følges opp med  
delplaner og kalender. 
 
 

Innholdsfortegnelse: 
             
Informasjon om barnehagen: 
 
Eierform og styre         side 3 
Ansatte, avdelings – og alderssammensetning      side 3 
Åpningstider          side 3 
Ferie           side 4  
Parkering          side 4  
Betaling av oppholdsavgift        side 4 
 
 

Barnehagens indre liv: 
 
Sikkerhetsrutiner         side 4 
Tilvenning          side 4 
Dagsrytme          side 4 
Måltider           side 5 
Barnas klær og utsyr         side 5 
Barnevogner          side 5 
Syke barn/medisinering         side 5 
Tradisjoner          side 6 
Barnehagens gebursdag        side 6 
Barnas gebursdager         side 6 
Dugnader          side 6 
Overgang barnehage/skole        side 6 
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Informasjon om barnehagen 
 
Eierform og styre : 
Aker Brygge Barnehage SA eies og drives som en ideell forening av bedriftsmedlemmer som disponerer 
bedriftsplass i barnehagen 
 
Eierstyret består av 4-5 medlemmer valgt av Årsmøtet. Møter avholdes ca. 6-8 ganger pr.år.  Daglig leder har 
møteplikt i Eierstyret. 
Det vises for øvrig til barnehagens vedtekter (www.akerbryggebarnehage.no). 
Barnehagens drift er i henhold til ”Lov om barnehager” med forskrifter. 
 
For å sikre samarbeidet hjem barnehage, pålegger loven alle barnehager å opprette et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
 
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til 
samarbeidsutvalget. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene. Foreldrene innkaller selv til 
foreldrerådsmøte ved behov. 
Samarbeidsutvalget  (SU) består av representanter fra foreldre og ansatte. Dets oppgaver består bl.a i å uttale 
seg om driften av barnehagen, godkjenne Årsplanen og  bidra med innspill og organisere tiltak som temakvelder, 
familiearrangementer o.l. 

 
Ansatte og  avdelings / alderssammensetning : 
 
Aker Brygge Barnehage SA ble offisielt åpnet 18.september 1989. Vi har ca. 44 heldagsplasser fordelt på 3 
avdelinger og 12 ansatte på heltid. 
Daglig leder er Siri Kjølstad Dybvig. 
Lekeplassen vår er bygd opp over to plan, ble totalrenovert våren 2011 og er godt utstyrt. Vi legger stor vekt på 
sikkerhet samtidig som mulighetene til fysiske utfordringer ivaretas. 
 
Barnehagen har en spennende beliggenhet nær tilknyttet et pulserende liv, et bredt tilbud av kulturaktiviteter og 
sjøen/havneområdet. 

 
Alle pedagogene har godkjent barnehagelærerutdanning. 
 
Avd. Krabbene  : 14 barn  (1 – 2 år) 
Pedagogisk leder, barnehagelærer/pedagog 2 og 3 barnehagemedarbeidere 
 
Avd. Pingvinene  : 12- 14barn   (2 -  3år) 
Pedagogisk leder , pedagog 2 og 1 barnehagemedarbeider 
 
Avd. Måkeredet  : 18 barn   (3 – 6 år) 
Pedagogisk leder, 1 barnehagelærer/pedagog 2  og 1 barnehagemedarbeider. 
Alders – og gruppesammensetning vurderes fra år til år. 
 

Åpningstider – bringing/henting : 
Barnehagen holder åpent fra kl.07.30 -17.00.  Er barnet sykt eller kommer etter kl.09.30, skal barnehagen ha 
beskjed. Ved henting ber vi om at foreldrene er i barnehagen innen kl.16.45. Barna har behov for tid til å avslutte 
leken. Vi ønsker også å ha muligheten til å informere om hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen. Personalet 
skal rydde/sette opp stoler/feie etc. innen stengetid kl.17.00.  
Det er viktig at barnehagens åpningstid og personalets arbeidstid respekteres. 

Barnehagen holder stengt uke 29 og 30. 
 
Blir barnet hentet av andre enn foreldre/foresatte, skal barnehagen ha beskjed. 
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Ferie : 
Barnehagen holder åpent 12 måneder i året, stenger uke 29 i fellesferien.Vi er stengt jule – og nyttårsaften samt 
offentlige høytidsdager. 
For romjul, påskeuke og sommerferie ønsker vi å vite hvem som benytter plassene. Lister blir hengt opp 
avdelingsvis.  

Barnet disponerer plassen 48 uker i året. Barna bør ha noe fri i forbindelse med sommerferieavviklingen.  
 

Parkering :  
Det er gratis parkering i P-huset i 30 minutter. Vi har ingen faste plasser, men felt K og L anbefales. For dere med 
barnevogn er bl.a felt B og E hensiktsmessige (ingen trapper). 
Personlige parkeringskort fås hos daglig leder. Leveres tilbake til barnehagen når barnet slutter. 

 
Betaling av oppholdsavgift : 
Forskuddsvis betaling innen den 15. i hver måned. 
Aker Brygge  Barnehage SA  v/regnskapsfører fakturerer beløpet. 
 
 

 
Barnehagens indre liv. 
 
Sikkerhetsrutiner : 
Aker Brygge Barnehage SA legger stor vekt på sikkerheten. Uteområdet  sjekkes mot signatur hver morgen etter 
faste rutiner både når det gjelder lekeapparatene og event. søppel. 
Barn er aldri ute alene. Porten skal åpnes/lukkes av voksne. Sikkerhetslenken skal alltid være på.  
Vi bruker kun seriøse leverandører av lektøy og utstyr. 
Barnehagen har utarbeidet  generelle regler for turvirksomhet. Vi har komplette sett av selvlysende vester. 
Mobiltelefon er alltid med når vi er på tur. 
Om bord i båt og i nærheten av vann skal alle barna ha redningsvest. Barnehagen har noen vester til utlån. 
Redningsvester kan også leies av Oslo Brannvesen. 
 

Kurs i førstehjelp for de ansatte oppgraderes hver høst. Foreldre inviteres til å delta. 
 

Barna er kollektivt ulykkesforsikret i Gjensidige. Det gjøres oppmerksom på at forsikringen ikke dekker 
konsultasjon hos privat legevakt/poliklinikk. 

 
Tilvenning : 
Tilvenningsperiode innebærer at både barn og foreldre gradvis blir kjent med og utvikler trygghet til personalet, de 
andre barna og avdelingens/barnehagens innhold. Personalet på sin side trenger tid til å bli kjent med nye 
familier og barnets behov og særegenheter. Periodens lengde vil bl.a avhenge av barnets alder og om det er vant 
til å være borte fra foreldrene.  

 
Dagsrytme : 
Opplevelse av trygghet og trivsel i det daglige betinger at dagen må organiseres på en måte som gjør at barna 
kan etablere forventninger om hva som skal skje. Dagen må ha en viss struktur som de kjenner igjen. 
Dagsrytmen skapes av gruppesammensetning, pedagogiske intensjoner og ytre omstendigheter. Den forutsetter 
både stabilitet og veksling og må ikke bli så stram at den ikke gir rom for øyeblikkets opplevelser og spontanitet. 
Avdelingenes dagsrytme presenteres i avdelingsplanene. 
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Appen «Tyra» :  
Bl.a beskjeder, dokumenter, kalender og blogger/bilder legges ut på «Tyra». 
 
Måltider : 
Barnehagen serverer varm lunsj fra Bogstad Catering mandag, onsdag, torsdag og fredag.  
Gi beskjed hvis ønske om vegetar – eller hal al meny. 
Ved matintolleranser kan barnehagen be om legeerklæring. 
Tirsdag har barna med mat til to måltider. På dager med catering har barna med mat til sistemåltidet. Barna får 
melk og frukt/grønt. 
Grunnet matallergier ber vi om at barna ved bringing/henting  ikke spiser på vei inn/ut av barnehagen og i 
garderoben. 

          

Barnas klær og utstyr :  
Vi ber om at klær/skotøy navnes. Merkepenn finnes i hver garderobe.  

Unngå snorer rundt hals og hetteåpning og skjerf/tørkle. 
 
Det er viktig at barna har klær tilpasset årstid og vær. 
 
Alle barna må ha :    Komplett tøyskift i barnehagen. 
       Innesko, sandaler eller tøfler. 
       Bleier til de som bruker det. (Ikke ”up and go”). 
                                 Vi gir beskjed når det er behov for påfyll. 
       Regntøy/støvler tilgjengelig til enhver tid (sjekk størrelse innimellom). 
 
Skittent yttertøy tas med hjem. Garderobehylle og kurvinnhold sjekkes jevnlig. 

 
Bleier: 
Foreldre tar selv med bleiepakke og får beskjed når den snart er tom. 
Av praktiske årsaker ønskes ikke  «up and go». 

 

Barnevogner  og soving:  
Barn som sover i løpet av barnehagedagen, sover i egen vogn ute. Alle vognene skal ha myggnett, regntrekk og 
tilpassede vognseler. Forsøk å ha færrest mulig «løse effekter» liggende i vognen.  
Barnehagen har ikke ansvar for vogner som står i barnehagen etter stengetid / over natten. 
Vi ber om at vogner ikke tas med inn i barnehagen ved bringing/henting 

Syke barn/medisiner/rekonvalesens :  
Syke barn med/uten feber skal ikke være i barnehagen. Barna må være friske nok til å delta i avdelingens 
aktiviteter og kunne være med i vanlig utelek. Blir barnet sykt i løpet av dagen, forsøker vi alltid å få kontakt med 
foreldrene. Foreldre kan også bli kontaktet hvis personalet er i tvil om barnets helsetilstand. Dette for at 
foreldrene selv skal ta avgjørelsen om event. legebesøk etc. 
Vi er behjelpelige med å gi medisiner så sant vi har kapasitet til det. Avtale gjøres med avdelingspersonalet  i 
hvert enkelt tilfelle og et skjema må signeres. 
 
Etter feber anbefales en febefri dag hjemme. Etter høy feber skal barnet ha minst en feberfri dag før det kommer 
tilbake i barnehagen. 
Omgangssyke : Etter omgangssyke må barnet ha vært symtomfri i 48 timer før det er tilbake i barnehagen. 
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Øyekatarr: Ved behandling med kloramfenikol, kan barnet komme i barnehagen 24 timer etter påbegynt 
behandling.Ved øyekatarr med mye pussdannelse og kun saltvannsbehandling skal barnet holdes hjemme til 
pussdannelsen har avtatt betraktelig. 

 
Tradisjoner : 
Flere av fellesarrangementene i løpet av året er festdager det har blitt tradisjon av. 
Tradisjoner er med på å skape fellesskap samtidig som de gir trygghet og skaper forventninger hos barna. Se for 
øvrig egen oversikt over barnehageårets datofestede arrangementer. 

 
 
Barnehagens gebursdag feires 18.september. Datoen har bakgrunn i den offisielle åpningen av  
barnehagen. Det er fellessamling, presang til ”gebursdagsbarnet” og gele/vaniljesaus. 

 
Barnas gebursdager er høydepunkter. Markeringen holdes på barnets avdeling samtidig som hele 
barnehagen gjøres oppmerksom på begivenheten med flagg ute og ”gebursdagstavle” m/bilde av barnet på 
garderobedøren. Barnet får krone og en liten ”symbolsk” presang fra avdelingen. 
Vi ønsker ikke en sukkerfri barnehage, men å begrense inntaket av søtsaker. Derfor ber vi om at dere kun 
beregner 1 kakestykke, 1 muffins, 1 porsjon gele/vaniljesaus eller 1 ispinne pr. barn.  
Send ikke med ekstra gotteri som non stop, seigmenn e.l. 
 
Tilbud: 
Foreldre kan låne avdelingen en hverdag etter kl.15 (med unntak av i sommeråpningen). Dette betinger avtale 
med en av personalet som er til stede under feiringen. Den ansatte godtgjøres direkte av foreldrene. 
Selve feiringen er i foreldrenes regi. 
Ønsker dere å invitere barn fra avdelingen til gebursdagsfeiring hjemme, må dette gjennomføres utenfor vår 
åpningstid. 

 

Dugnader :  
I henhold til vedtektene har foreldrene dugnadsplikt  2 ganger pr. barnehageår. Man kan ikke kjøpe seg fri fra 
dugnadsplikten. 
Etter rehabiliteringen av uteområdet, har det i en periode vært mindre behov for dugnader enn tidligere. 
Eierstyrets medlemmer er fritatt for tradisjonelle dugnagsoppgaver. 

 
Overgang barnehage/skole: 
Vi følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. 
 «Skolegruppe» gjennomføres 1 gang pr. uke hvor det bl.a er lek m/bokstaver, tall, rim og regler, tekstskaping, 
bruk av IKT, film og foto. 
Det samtales rundt barnas forventninger til skolen og hva som foregår der. 

 
 

For ytterligere informasjon, kontakt Siri eller avdelingene direkte.  
 


