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BARNEHAGELOVENS FORMÅLSBESTEMMELSE
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering».

Verdigrunnlag for Mobarns barnehager
Mobarn har utarbeidet et verdigrunnlag for Mobarn sine barnehager. Trygghet, lek og læring,
likeverd, livsmestring og bærekraft – i Mobarns barnehager er alle inkludert. Verdigrunnlaget
ligger på barnehagen sin hjemmeside.

Driftsform og eierforhold
Mobarn er et samvirkeforetak som eies av foreldre og firma. Vi jobber for å fremme våre
medlemmers interesse: høy kvalitet i barnehagene våre. Evt. overskudd tilbakeføres driften,
slik at det kommer barna i barnehagene til gode. Mobarn har tilsammen 250 ansatte og 750
barnehageplasser.
Mobarn har 12 barnehager; Nordbyen, Øverland, Høgnakken, Cecilienfryd, Vågsetra,
Bolsøya (Molde), Hauglia, Sylte og Malme, Dalelia, Lyngen (Hustadvika),
Røsandåsen og Panorama barnehage (Averøya).

Åpningstid
Åpningstiden er fra kl. 7.00 – 17.00 på hverdager. Barnehagen er stengt helge- og
høytidsdager, julaften, nyttårsaften, påskeaften og fire planleggingsdager i året. Barnehagen
har 5 planleggingsdager i året, den siste planleggingsdagen er felles kurslørdag for ansatte i
Mobarn. Onsdag før skjærtorsdag har barnehagen åpent til kl. 12.00.
Barnehagen er åpen hele sommeren, høstferien og vinterferien, se vedtektene for avvikling av
ferie.

Inneområde
Avdelingene er åpne og romslige, og oppdelt i flere rom. I forbindelse med felles kjøkken har
barnehagen ett allrom, som brukes til felles arrangement, oppfølging av enkeltbarn,
gruppeaktiviteter og formingsaktiviteter.

Uteområde
Vi har et uteområde som gir barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter. Det er mange fine
skjerma områder hvor det er veldig fin lek. Barnehagen har et klatrestativ, leketårn, sjørøverskute, flere båter som barna kan leke i, klatrevegg, lekehus, lekebil og klatretrær. Det er asfalt
rund barnehagen som barna kan sykle. På baksiden av barnehagen er det en flott naturklatrejungel som barna kan utfolde seg på. Barnehagen har gåavstand til butikk, Råkhaugen
omsorgssenter og sykehjem, fotballbane, busstopp, skole og fine turområder.
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Utelek
Naturen byr på et mangfold av aktivitetsmuligheter, og barna trives godt ute når de får bruke
kroppen på en allsidig måte og utforske dyr, planter, naturfenomen, og lekemuligheter som
naturen byr på. Vi legger derfor stor vekt på å være mye ute og på tur.
Om vi er ute eller inne om ettermiddagen blir vurdert hver dag i forhold til vær, pedagogisk
opplegg, aktiviteter og om vi er inne eller ute på formiddagen. Når vi skal ha pedagogisk
opplegg og fellesaktiviteter er formiddagen beste tiden å få gjennomført ting på, da alle barna
har kommet og alle voksne er på jobb. Vi vil derfor være mer inne på formiddagene og mer
ute på ettermiddagene, da det er viktig at barna får være ute i løpet av dagen.
Vi jobber i forhold til hva som er barnas beste, og vi skal forholde oss til både enkeltbarn og
barnegruppenes behov. Barna trives godt med å få være i aktivitet ute. Barna har mye fin lek
ute, vi har et uteområde som innbyr til variert aktivitet for barna. Mange barn blir hentet i
firetiden, vi ser at når barnas lekekamerater blir hentet kan barn bli stående litt ved porten. Det
er naturlig at de vil si ha det til lekekameratene, da kan det ta litt tid å komme i gang med en
ny aktivitet og finne noen andre og være sammen med. Dette er noe de voksne er bevisst på
og jobber med å få barna i aktivitet og lek igjen.
Når det er få barn igjen ute på ettermiddagen vurderer seinvaktene om de skal
ta inn barna som er igjen ute. Vi vurderer hva som er barnas beste, så lenge
barna har det bra kan vi bli ute resten av ettermiddagen.

Opptak av barn
Det er felles opptak for alle barnehagene i Molde. Opptak av barn skjer på
grunnlag av gjeldende lover og regler, og etter tildelingskriterier fastsatt av Mobarn sitt
styre. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det året
barnet fyller 6 år.

Oppsigelse
Oppsigelsestid på barnehageplassen er to – 2 måneder fra den første i etterfølgende måned.
Foresatte sier opp plassen til barna i Portalen som de søkte om barnehageplass. For plasser
som sies opp etter 1. april tas det betaling ut barnehageåret til og med 14. august.
Foreldre til barn som skal begynne på skolen velger om de skal beholde plassen ut juli måned
eller til og med 14. august. Fire uker ferie må være avviklet innen sluttdato. Fristen er iflg.
vedtektene våre 01.04.

Samarbeid hjem - barnehage
I lov om barnehager står det i § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg;
”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.”
Foreldrerådet

består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen, og skal
fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte-representer og ansatte-representer i
barnehagen slik at hver gruppe er likt representert, og en representant
fra eier.
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Se vedtektene for mer informasjon om oppgaver og funksjon til foreldreråd og
samarbeidsutvalg.
Gjensidig respekt, tillit og åpenhet er et viktig grunnlag i samarbeidet mellom hjem og
barnehagen. Den daglige kontakten i hente- og bringesituasjoner er en fin anledning til å
utveksle informasjon om barnet og gi beskjeder. Både personalet og foreldrene trenger
tilbakemelding for best å kunne forstå og imøtekomme barnas behov.

Foreldremedvirkning
Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i
Foreldreråd og Samarbeidsutvalg.
Ved at dere som foreldre/foresatte deltar på møter, dugnad, arrangement og aktiviteter i
barnehagen, og svarer på brukerundersøkelsene våre, får dere mulighet til å medvirke til
barnehagens innhold. Foreldrene kan medvirke i det daglige i kontakt med personalet i bringe
og hentesituasjoner. Foreldrene kan komme med ønsker og innspill til styrer og personalet på
avdelingene.

Når barnet begynner i barnehagen
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god
start i barnehagen. Vi legger stor vekt på at barn og foreldre skal trives og føle seg trygge på
avdelingen sin, personalet og barnehagen. Derfor oppfordrer vi foreldrene til å bruke tid til
tilvenningen, så barna får en god start på barnehagen. Når en føler seg trygg og trives, tør en å
strekke grenser og utforske og prøve nye ting. Når barna begynner i barnehagen, tilrettelegger
vi for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen i samarbeid med foreldrene, så barnet
får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Barnas
behov står i fokus, og vi prøver å legge best mulig til rette for det enkelte barnet og barnegruppen som helhet. Når barnet har fått tildelt plass i barnehagen får barnet et velkomstskriv
hvor det står hvilken avdeling barnet skal begynne på og tidspunkt for oppstart.
Når vi får informasjon om barnet, kan vi bedre legge til rette for og ta hensyn til barns følelser
og behov. Vi legger til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og
mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Vi jobber med å «se barnet
innenfra» og følger prinsippene i Trygghetssirkelen (COS) for trygg tilknytning.

Tverretatlig samarbeid
Barnehagen knytter til seg samarbeidspartnere etter behov. Dette for å sikre at det enkelte
barn får et best mulig opphold og oppfølging i barnehagen, og for at foreldre/foresatte skal få
støtte og veiledning.
Vi gjør oppmerksom at personalet har taushetsplikt så barn blir ikke navngitt til følgende
instanser uten foreldrenes/foresattes samtykke. Samarbeidspartnere kan være: helsestasjon,
pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), sosialkontor, fysioterapeut, ergoterapeut, barnelege,
tannpleier, skole…
Alle ansatte i barnehager er i barnehageloven §22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av
taushetsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
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Overgang mellom barnehage og skole
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barnet kan få en
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen
må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.
Barnehagen fyller ut et skjema til skolen om barnet som foreldrene samtykker til. Skjemaet er
ikke til å ønske hvem barnet vil gå i klasse med på skolen, skjemaet er informasjon til
kontaktlærer om barnet. I forhold til inndeling av klasser må foreldrene kontakte skolen.
Barnehagen jobber med å legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer,
kunnskap og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på
skolen. Mobarn Nordbyen barnehage har utarbeidet en egen plan for førskolegruppen
«Revungan». Molde kommune har utarbeidet en egen plan for de eldste barna i barnehagen
som heter «Fra eldst til yngst – samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i
Molde kommune 2017-2020». Planene ligger på barnehagen sin nettside.

MØTER
Avdelingsmøte
En gang i måneden har avdelingene møte i arbeidstiden, mens personalet fra de andre
avdelingene passer barna. Her drøftes barn, barnegruppe, tema, arrangement og hverdagen på
den enkelte avdeling. I tillegg har avdelingene kveldsmøte ca annenhver måned, der vi
evaluerer månedene og planlegger de neste.

Personalmøte
Personalet har møte 2 timer på kveldstid en gang pr. måned. Ulike tema blir tatt opp, vi
utveksler informasjon og planlegger opplegg på tvers av avdelingene.

Ledermøte
En til to ganger pr. måned er det ledermøte. Disse brukes til å fremme samarbeidet mellom
avdelingene, mellom styrer og pedagogiske ledere, og planlegge den pedagogiske
virksomheten. De er også viktige for å styrke de pedagogiske lederne i deres rolle som ledere.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Sykdom
Mobarn Nordbyen barnehage forholder seg til folkehelseinstituttets anbefalinger om sykdom
og smitte www.fhi.no Barnehager og smittevern;«Når må barnet være hjemme fra
barnehagen?».
God håndhygiene er et viktig tiltak for å hindre smittespredning og forebygge infeksjoner, ved
alle utgangene i barnehagen henger det hånddesinfeksjon, som vi oppfordrer alle som kommer
inn i barnehagen å bruke. Vi ønsker at foreldrene hjelper barna med å vaske hendene når de
kommer i barnehagen om morgenen. Når barn skal ha fri eller er syk er det fint om
barnehagen får beskjed. Foreldrene kan legge inn fravær og ferie på Kidplan appen.
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Tillatelser
Barnehagen har utarbeidet et skjema om tillatelser, som foreldrene må fylle ut ved oppstart.
De som skal hente må være ført opp på skjemaet. Den som henter barnet i barnehagen, må
være minst 16 år – felles regel for alle Mobarn barnehagene fra høsten 2009. Hvis foreldrene
har problem med å få til henting av barn i barnehagen ta kontakt med pedagogisk leder eller
styrer.

Bursdagsfeiring
Vi jobber mye med å legge til rette for vennskap og at barna skal inkludere hverandre i lek, og
i den forbindelse ønsker vi at foreldrene deler ut bursdagsinvitasjoner privat.

Ansvar
Når foreldrene oppholder seg i barnehagen har foreldrene ansvar for sitt barn, dette gjelder
også ved arrangement i barnehagen.

Beskjeder
Gi oss alltid nye tlf. nr. og noter vårt. Er barnet sykt eller har fri, ønsker vi å få beskjed om
dette så tidlig som mulig. Foreldrene kan legge inn fravær og ferie på Kidplan appen.

Parkering
I hente- og bringesituasjoner kan det bli ganske fullt på parkeringsplassen, mange skal videre
og hente flere barn andre steder. Ta hensyn og pass på at du ikke stenger inne andre biler. Det
er greit å ha to innkjøring/ utkjørings-muligheter så ikke parker midt i gangveien, eller slik at
du stenger ene innkjøringen/ utkjøringen. Det er viktig at foreldrene ikke parkerer foran
porten, den må kunne åpnes fullt opp til enhver tid.

Informasjon
Mye av informasjonen til foreldre/foresatte legges ut på barnehagen sin nettside:
www.nordbyen.mobarn.no. Ved oppstart får foreldre/foresatte en link til innlogging, følg med
under punktene; kalender, bilder, tavla og nyheter. Foreldrene kan laste ned appen Kidplan til
mobilen (App Store eller på Google Play), det gjør det enklere for foreldre /foresatte å følge
med på det som skjer i barnehagen.
Mer informasjon om barnehagen får foreldrene i vedtekter, årsplan, månedsplaner,
informasjonsskriv og oppslagstavle på avdelingene. Noe informasjon sendes på e-post, vi har
også sms-varsling der det blir sendt ut korte beskjeder og påminnelser til foreldrene/foresatte.
Vedtektene og annen informasjon kan en også finne på Mobarn sin hjemmeside
www.mobarn.no, og der er en link til å gå videre inn på Mobarn Nordbyen barnehage sin
hjemmeside. Mobarn har egen facebookside;
http://www.facebook.com/pages/MoBarn/391578104260989?ref=stream

HMS (helse, miljø og sikkerhet)
Barnehagen sin oppfølging av HMS arbeid gjøres gjennom PBLMentor. Det er en nettbasert
løsning med oppfølging av rutiner, sjekklister, avvik og beredskap. Personalet går daglige
runder på uteområdet før barna går ut og leker, og har jevnlig tellerunder som registreres på
avdelingen sin mobiltelefon, så vi til enhver tid vet hvor barna er. I tillegg blir det
gjennomført en årlig kontroll av barnehagens områder av Lekeplasskontrollen. Barnehagen
har direkte varsling til brannvesenet.
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Miljøfyrtårn
Mobarn sine barnehager er miljøfyrtårnbedrifter. Dvs at vi ser på ordninger som barnehagen
har og hvordan driften av barnehagen kan bli mer miljøvennlig. Vi jobber med å begrense
papirmengden, derfor sendes mye av informasjonen fra barnehagen på e-post, og legges ut på
nettsiden.

Monica U. Hestholm
styrer
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