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Forord

I informasjonsheftet dere nå har i hånden, vil dere finne en del  
praktiske opplysninger, samt nyttig informasjon om barnehagens 
daglige drift. 

Daglig informasjon, bilder etc legger vi ut på nettportalen vår:  
MyKid.no

Vi håper dette vil være god orientering og informasjon til dere,  
slik at dere får et godt innsyn i vårt arbeide for å nå de målene vi har 
satt opp. 

Dette informasjonsheftet er sist revidert juni 2020.
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Presentasjon  
av barnehagen

Marka barnehage eies av Gran kommune og ble bygget i 1991. 
Barnehagen ligger i tilknytning til Marka tomtefelt. Vi er  
nærmeste nabo til aldersboliger, Marka boliger og Marka  
alders- og sykehjem.

Barnehagen ligger fint til med lite biltrafikk og er et trygt nærområde 
med mange gangveier og turmuligheter. Vi kan bruke Marka Vel sin 
ballplass med ballbinge rett utenfor barnehagen, vi har lavvoplass, 
grillhytte og bruker Storstua på sykehjemmet som gymsal.

Barnehagen har tre avdelinger, og vi har valgt å dele inn  
i aldersbestemte grupper:
• Blåmeisen: 0-3 år
• Rødstrupa: 2-4 år
• Grønnfinken: 4-6 år

Vi tilpasser gruppene og avdelingene etter opptak. Det er mange 
fordeler med aldersinndelte grupper, både for barn og voksne: 

• Barna blir kjent med og får lekt med mange jevnaldrende,  
og får gå sammen helt fra småbarnsavdelingen.

• Leke- og aktivitetsmateriell er samlet ut fra alder, det gjør det 
spennende med nye leker når de skifter avdeling. Det er mer spen-
nende for førskoleungene det siste året med utfordringer tilpasset 
deres alderstrinn og behov.

• For oss voksne er det lettere å tilpasse leker og opplegg til den 
 enkelte aldersgruppe og å tenke progresjon i løpet av barnehage-
tida med denne måten å organisere barnegruppene på.
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Praktiske opplysninger

Barnehagens adresse
Marka barnehage  
Markatun 1
2760 Brandbu

Barnehagens telefonnumre  
Hovednummer (her kan dere velge avdeling) .................................. 480 35 820

Kontoret/Gudrun ......................................................................................................476 60 775

Blåmeisen ..................................................................................................................... 476 63 380

Rødstrupa  ..................................................................................................................... 480 07 609

Grønnfinken  ............................................................................................................... 480 02 368

Andre nyttige telefonnumre: 
Gran Rådhus  ..............................................................................................................61 33 84 00

Gudrun Skiaker, styrer, mobil  ......................................................................95 26 82 84

E-post 
gudrun.skiaker@gran.kommune.no

Gran kommunes hjemmeside 
www.gran.kommune.no

Barnehagens nettportal 
MyKid.no
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Daglig kontakt

Personalet ser på det å ha daglig kontakt med foreldrene som 
en viktig del av foreldresamarbeidet. Vi ønsker derfor at barna 
skal bli fulgt inn om morgenen. Dette er også nødvendig på 
grunn av barnas sikkerhet. Foreldrene må forsikre seg om at 
personalet har sett og registrert at barnet har kommet.

Når dere kommer om morgenen, er det fint om dere setter av tid til 
å overbringe beskjeder og informasjon som er viktig for at vi skal gi 
barna deres en best mulig dag. Det samme om ettermiddagen, slik at 
vi kan overbringe informasjon til dere.

Av og til er det nødvendig for personalet å komme i kontakt med dere 
foreldre i løpet av dagen. Gi derfor beskjed om dere ikke er å treffe på 
de telefonnumrene som er oppgitt til barnehagen.

På barnehagens nettportal MyKid.no, vil vi registrere telefon-
nummeret slik at dere får passord. Da kan dere se bilder vi legger ut, 
lese dagens aktiviteter og månedsplaner, og selv føre inn fri og ferie.

Husk også at dere selv må gå inn på MyKid og endre eventuell ny 
adresse og  mobilnumre, samt hake av riktig på «tillatelser», slik at 
det alltid er oppdatert.
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Barnehagens åpningstid

• Vår åpningstid er fra kl. 06.45 til 17.00. 10,15 timer pr. dag.

• Personalet kommer ofte før åpningstida for å låse opp og slå på lys, 
og er klare til å ta imot barn fra kl. 06.45

• Har dere mulighet, kom helst innen kl.16.45, da får barnet tid til 
å avslutte sin aktivitet og dere får pratet litt med personalet om 
dagen som har vært. Det blir en bedre avslutning for alle enn 
om dere henter i siste liten. (Men vi har forståelse for de som har 
 jobber som gjør at man ikke kan velge). De siste barna må være ute 
av barnehagen senest kl. 17.00.

Grunnen til at vi presiserer dette, er at det har vært en tendens til at 
noen leverer før vi åpner, og noen henter for sent. Vi har forståelse 
for at det kan skje ting som gjør at man en gang av og til kan bli for-
sinket, men det må være unntaket. Husk at personalet også kan ha 
avtaler etter jobb.

Dersom dere blir forsinket og ser at dere ikke rekker å hente innenfor 
åpningstida, er det viktig at dere ringer barnehagen og gir beskjed.

Vi ber derfor om at åpningstiden respekteres.



8

Dagsrytme

Vi gjør oppmerksom på at alle tider er cirka tider. Varigheten av 
aktivi teter, samlingsstund, ulike opplegg og annet vil spille inn og 
 gjøre dagene forskjellige.

Småbarnsavdelingen er som regel ute på formiddagene og inne på 
ettermiddagene i vinterhalvåret.

Legg en beskjed på MyKid dersom barnet ikke kommer i barnehagen 
en dag eller kommer senere på dagen. Det er kjekt å vite hvis vi for 
eksempel skal på tur, eller noen barn spør etter lekekameraten sin.

Hvis dere henter barnet før ryddetid, bør dere oppmuntre barnet til å 
rydde noen leker inn i lekeskuret før dere går hjem.

Kl. 06.45 .......................Barnehagen åpner

Kl. 08.00-08.45 ........Felles frokost (grøt) på kjøkkenet 

Kl. 08.45-10.45 ........Frilek/aktivitet ute eller inne

Kl. 10.45-11.15 ........Samlingsstund

Kl. 11.00-12.00 ........Formiddagsmat

Kl. 12.00 .......................Hviling/soving/ utelek 

Kl. 14.00 .......................Knekkebrød/fruktmåltid 

Kl. 14.30 .......................Frilek ute/inne

Kl. 15.30 .......................Rydding ute

Kl. 17.00 .......................Barnehagen stenger
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Soving

De minste barna som skal sove, sover ute i vogner på baksida  
av Blåmeisen.

Dere foreldre må selv ta med vogn. Finn gjerne en brukt som kan stå 
her. Vognene oppbevares i et oppvarmet vognskjul. 
Det er viktig at vogna har god nok størrelse slik at ungene ligger 
behagelig og har god plass til beina. (Vi har hatt litt problemer med at 
ungene vokser ut av vognene før de slutter å sove.) Vogna må også ha 
plass til romslig pose tilpasset årstida.

Ha gjerne et ullpledd eller skinn som underlag i vogna. Utpå høsten 
vil dere bli bedt om å ta med vinterposer og ekstra pledd. Posene må 
tåle ned til 10 minusgrader. Da vil vi også at barna har tynt ulltøy 
innerst mot kroppen, som for eksempel ullbody og ullstillongs.

Hvis det blir for kaldt ute, (mer enn 10-12 grader avhengig av vind, 
tørr luft etc.) tar vi vognene inn i vognskjulet med sovevakt.

Vi har noen vogner til utlån. De som evt. trenger, kan snakke med 
personalet på avdelingen. 

De barna som ikke sover, organiserer vi hvilestund til, med madrass/ 
teppe/pute/ kosebamse. Barna på avdeling Rødstrupa som skal sove, 
sover enten i vogn ute ved avd Blåmeisen, eller inne på madrass 
sammen med de andre barna som skal hvile.
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Ferier

Barnehagen er stengt ukene  
28, 29 og 30 hvert år.

Barnehagen er åpen i skolens høst- og  
vinterferie, men stengt jule- og påskeuka.

Ferieuker registrerer dere selv på MyKid. Vær snill å overholde frister 
vi setter for registrering på MyKid, vi må noen ganger be om det for å 
kunne planlegge når personalet kan ta avspasering og ferie.

Mat og drikke

Sunt kosthold er viktig for å tilegne seg gode vaner når det gjelder 
mat og hva som er bra for kroppen. Skal barn utvikle seg, lære, og 
være fysisk aktive, er sunn mat veldig viktig! 

Vi forholder oss til  de faglige retningslinjene for mat og måltider som 
kommer fra Helsedirektoratet. Varm mat som serveres er lagd fra 
bunnen av, ved feiring av burs dager er kaker byttet ut med frukt og 
grønnsaker, (som dere foreldre helst tar med), pølser er byttet ut med 
sunnere alternativer, og smootie er kjempepopulært. Vi har etablert 
grønnsakshage, der barna er med og sår, og om høsten kan de smake 
på gulrøtter og sukkererter, bringebær og rips.

•  Vi setter av god tid til hvert måltid, slik at barna får i seg 
 tilstrekkelig med mat.

• Vi deler i smågrupper, slik at det blir en trivelig stund.
• Vi tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna 
•  Vi har god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring  

og tilberedning av mat.
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Vi serverer tre faste, måltider hver dag:  
Frokost, lunsj og «knekkebrødmåltid»:  

Frokost 
Her tilbyr vi havregrøt med rosiner, bær, frukt, honning eller brunt 
 sukker til. De barna som ikke vil ha havregrøt, må spise hjemme,  
eller ha med egen matpakke (vi tillater ikke søte pålegg som 
sjokolade pålegg og syltetøy).

Lunsj
Her serveres brød med forskjellig pålegg, samt grønnsaker. 
 Avdelingene lager et varmt måltid en gang per uke. Noen perioder 
har vi tilstrekkelig bemanning til at en ansatt kan lage varm mat til 
hele huset. 

Knekkebrød med pålegg, og frukt/grønnsaker serveres ca. kl. 14.15. 
Innimellom lages smoothie og vafler (vi må nemlig kose oss litt også).

Barna har kopper på badet og flasker ute slik at de kan drikke vann 
når de er tørste.

Betaling

Betaling for mat er lagt inn i barnehageregningen, og er fordelt over 
11 måneder. Det vil framkomme av regningen hvor mye dere  
betaler for opphold, og hvor mye dere betaler for mat. 

Betaling for opphold og kost blir sendt ut på faktura i slutten av hver 
mnd. Juli er betalingsfri. 

Det betales t.o.m. 14. august det året man slutter i barnehagen.  
Hvis man sier opp plassen sin med virkning fra etter 1. mars  
i kalender året, må man betale ut barnehageåret.
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Påkledning

Det er viktig at barna får være ute i frisk luft hver dag. Ulike 
værtyper gir læring og inspirasjon til ulike former for lek og 
aktiviteter. For at barna skal ha best mulig utbytte av lek og 
aktiviteter utendørs, må de ha fornuftig påkledning. Klær og 
skotøy må være stort nok og  behagelig å ha på. Er dere  
usikre på hva som er fornuftig til enhver tid, er personalet  
be hjelpelig med gode råd.

10 gode råd for påkledning:

1  Tynn ull, fleece/tykk ull vindtett dress og ullsokker er riktig 
 påkledning i vinterhalvåret.

2  Et sett med byttetøy må ligge i barnehagen i kurven for ekstratøy. 
Se lapp på barnets kurv i garderoben.

3 Ullundertøy med lange ermer og bein er best!

4  Eventuell strømpebukse bør være uten fot.  
Da trenger man bare å skifte sokker hvis man blir våt.

5  Joggedress eller bukse og genser i tilsvarende kvalitet  
er godt å bruke.

6 Ullsokker og ullgenser!

7 Lue, (uten snor), hals/bøff og votter ved behov.

8 Alle plagg må være store nok til å gi god plass til bevegelse.

9  Barnehagedress og regndress (med strikker under støvlene) må 
alle ha.

10 Husk navn på klærne! Det er best, også for dere.

Vi vil gjerne at dere legger ekstratøyet i kurvene på barnets plass,  og 
legger i hyllene hver morgen det barnet skal ha på seg ute den dagen, 
f.eks. ulltøy, sokker, votter, lue. 
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Egne leker

Vi ønsker i utgangspunktet at barna ikke tar med egne leker hjemme-
fra. Vi vil ikke at barna skal være opptatt av hvem som har med flest 
og finest leker. Det skaper sjalusi. Eventuelle leker som likevel tas 
med, kan barnehagen ikke stå ansvarlig for. Skulle noe bli borte eller 
ødelagt, er det på eget ansvar. 
Noen dager i løpet av året har vi «Ha med-dager».

Ski og staver/akebrett

Når vinteren kommer og det blir aktuelt med ski og staver, må dere 
selv ta ansvaret for å sette de i skistativet ute, eller at de blir tatt med 
hjem. Men det er fint hvis noen vil ha det med, for det er fin trening å 
gå her, og barnehagen og nærområdene egner seg godt til grunnleg-
gende trening.

NB! Ski og staver MÅ navnes!

Vi har bra med akematter og akebrett i barnehagen. Vi ønsker derfor 
at dere ikke tar med  snowracere og egne akebrett. Det skaper bare 
sjalusi og kjøpepress.
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Sykdom og forebygging

Erfaringene fra koronakrisen viser at når vi følger smittevernreglene, 
reduseres smitte og sykdom betraktelig. Det så vi godt våren 20, da 
det nesten ikke var sykdom hverken hos barn eller ansatte. Derfor er 
det viktig at vi fortsetter med disse rutinene, også etter at korona er 
blitt historie.

Forebygging: Håndhygiene har vist seg som den beste forebyggingen 
mot smitte. Vær derfor nøye med håndvask og hjelp barna deres til å 
få gode rutiner for dette hjemme. Vask derfor barnas hender når dere 
kommer i barnehagen, når dere kommer hjem fra barnehagen, før og 
etter mat, og etter dobesøk. Vi i barnehagen gjør det samme.
Syke barn: Hvis barnet har feber, «grønn snørr», diaretilstander 
eller generelt dårlig allmenntilstand, skal barnet være hjemme fra 
 barnehagen. 

Ved diare og oppkast skal barnet være hjemme 48 timer etter siste 
«utbrudd» før det kan komme tilbake i barnehagen. Dette for å unngå 
nye runder med smittsom sykdom, som gir mye fravær.

Vi følger for øvrig «Smittevern for barnehager i Gran kommune» som 
er vedtatt av kommunelegen.
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Tilvenning

For at barn skal kunne leke, lære og utfolde seg i barnehagen, 
må de være trygge. Når dere foreldre går fra barnet deres på 
morgenen, må barnet ha en eller flere av de ansatte som de 
føler trygghet og tilknytning til.

Hvis barnet ditt knytter seg spesielt til en voksen, er det denne 
 voksne som blir barnets primærkontakt. Denne voksne har litt ekstra 
ansvar for barnet og for å holde kontakt med dere foreldre.

Vi har en egen plan for tilvenning for de minste barna som begynner.
Vi har derfor et foreldremøte på våren der vi snakker om hvorfor det 
er viktig at dere bruker god tid, helst en til to uker, til barnet ditt har 
knyttet seg til en av oss.
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Internkontroll  
for barn og voksne

Barnehagen må ha en internkontroll som skal ivareta både barnas  
og de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Gran kommune har årlige kontrollrutiner på:
• Brannslukningsutstyr
• Sprinkleranlegg
• Ventilasjonsanlegg
• Utelekeapparater

I  tillegg har vi årlig gjennomgang på handlingsplan for brann, ulykke 
og død. Annet hver år arrangeres førstehjelpskurs for ansatte, og det 
er to brannøvelser i året hvor barna deltar.

Forsikring

Barna er ulykkesforsikret på lik linje med skolebarn. Forsikringen 
gjelder i barnehagen, på turer med barnehagen og veien til og fra 
barne hagen, dersom barnet er forsvarlig sikret i bilen. Den dekker 
også behandling hos lege, tannlege og transport til behandling.

Barnehagene har egne rutinebeskrivelser og risikovurderinger for 
ulike situasjoner som kan oppstå.



17

Tradisjoner  
og faste merkedager

Vi ønsker at barna skal få erfaring med og kjennskap til,  ulike høytider 
og merkedager. Jul, påske og 17. mai forbereder vi til, men feirer ikke.  
I tillegg har barnehagen en del egne barnehagetradisjoner som gjentar 
seg, som FN-dag, internasjonal dag, sykkeldag og sommer turer.

Bursdagsfeiring
Vi feirer barnas bursdag i barnehagen (de som ønsker det). Denne 
dagen er det de som er i sentrum. Da får de krone, vi flagger for dem, 
synger og leker. Hver avdeling har eget opplegg der barnet får velge 
aktiviteter tilpasset alder. 
Med fokus på sunt kosthold ønsker vi ikke at dere foreldrene tar med 
kake eller is, men har noen lyst til å ta med et frukt/grønnsaksfat, 
kan dere gjøre det.

Husk, dersom dere leverer invitasjoner til burdagsselskap i barne-
hagen, må ALLE barna bli bedt!  

FN-dagen
Dette er det største arrangementet vi har i løpet av året. Da inviterer 
vi foreldre og andre interesserte til middag i barnehagen, der vi selger 
norsk og utenlandsk mat, lagd av foreldre, FAU og ansatte. Denne 
dagen har vi også basar. 

Inntektene går i sin helhet til «Prosjekt Peru», et barnehjem som  
vi støtter økonomisk. I ukene i forkant har vi et pedagogisk opplegg  
i forhold til solidaritet og barns rettigheter. Les mer om dette  
i  pedagogisk plan.
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Juleforberedelser
Dette skal være en koselig periode der vi bl.a. har omvendt advents-
kalender. Da gir vi noe til kalenderen i stedet for å få, og samler inn 
leker eller klær og gir til Frelsesarmeen. Vi synger julesanger, får høre 
om julebudskapet, lager gaver og går Lucia.  
Aktivitetene varierer utfra alder. F.eks. er det bare førskoleungene 
som går Lucia. Vi prøver å skape en god stemning ved å spille musikk, 
tenne lys og kose oss. Og undre oss om den bankinga på loftet er nis-
sen, og hva gjør han i tilfelle der? Vi avslutter før juleferien med felles 
samlingsstund og nissefest.

Internasjonal fest
Istedet for karneval har vi begynt å arrangere en internasjonal fest. 
Da kan barna kle seg i festklær/ penklær. Denne dagen snakker vi om 
forskjellige land og kulturer, spiser god mat, danser og koser oss. 

Påske
Til påskeforberedelsene har vi et eget opplegg med sanger, fortelling-
er og bilder som omhandler påskebudskapet. Vi lager også kylling er, 
sår karse og snakker om våren. Som avslutning har vi påskelunsj, og 
er vi heldige kommer påske haren ...

Rake/ryddedag
Før 17. mai har vi en rake- og ryddedag med ungene. Dette for at det 
skal bli fint i barnehagen til 17. mai. Vi er alle ansvarlige, både store 
og små, for at vi skal ha det pent rundt oss.

17. mai
Dette er en dag vi ønsker å forberede til, ikke feire. Vi øver på 17. mai- 
sanger, har felles samlingsstund der vi snakker om grunnloven, flagg, 
bunader og russen. Etterpå prøvesmaker vi en is!

Sykkeldag
Denne dagen er det mange som gleder seg til! Alle kan ta med egne 
sykler, de som ikke har, kan bruke barnehagens sykler. Det er mange 
ting å gjøre, som vaskehall, bank, bensinstasjon, bom, politikontroll, 
og restaurant. Egen kafe med servering av frukt og grønnsaker.
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Vasking og rydding før sommerferien
Hver avdeling bruker noe tid i før sommerferien til å vaske leker, 
rydde, forberede neste års oppstart, samt til dokumentasjon. Da er 
ungene med og hjelper til, eller leker på tvers av avdelinger.
Hovedvask blir også gjort av renholder i denne perioden, da må alt 
ryddes bort så vegger kan vaskes og gulv bones.

Sommerturer
Hvert år drar avdelingene på en sommertur. Førskoleungene har 
de siste årene tatt toget til Vitensenteret på Gjøvik eller til Teknisk 
 museum i Oslo, mens Blåmeisen og Rødstrupa er på turer  i nær-
området.

Hvis noen har lyst til å be oss hjem til seg, setter vi stor pris på det i 
denne perioden.
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Parkering når dere  
henter og leverer

Den øverste parkeringsplassen med motorvarmere er reservert for 
personalets biler. Vi ber om at dere som henter og bringer, bruker 
den nederste plassen. 

•  Husk også: Ikke parker rett foran den nye porten.  
Da blir det trangt og uoversiktlig for alle andre å komme forbi.

•  Rygg inn når dere parkerer, da har dere bedre oversikt når dere 
drar igjen. Husk, det kan være andre barn rundt bilene, de er små! 
(Trygg Trafikk anbefaler dette.)

• Stopp motoren, husk vi er Miljøfyrtårn, og dere er rollemodeller!

Stopp bilen når dere leverer  
og henter i barnehagen!
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Oversikt over diverse  
komitéer/råd

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget (SU) er med på drøfting/evaluering av barne- 
hagens drift, innhold og årsplan. Det innkalles til 1-2 møter pr år og 
utvalget består av:
• 2 foreldre
• Leder og nestleder i Fau sitter også i S.U
• 2 personale
• 1 politiker
• Styrer

Foreldrerådsstyret (Fau)
Foreldre kan henvende seg til de som er valgt inn her hvis de har 
saker de vil ha drøftet.

FAU består av:
• 1 foreldrerepresentant fra hver avdeling
• 1 vara fra hver avdeling
• 1 representant fra de ansatte for å bistå ved arrangementer
Fau arrangerer førjulsfest og sommerfest i løpet av året.  
Arrangementene blir lagt utenom skolens avslutningsdager.

Foreldrerådsstyret har ansvar for å skaffe foreldre som kan bære 
barnehagens fane i 17.-mai toget i Brandbu.
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Dugnadskomitéen

Det er nødvendig med dugnad en gang per år. Da repareres leker, 
det males og beises, og nødvendige reparasjoner på lavvoplassen 
blir gjort. Dessverre har ikke eiendomsavdelingen i kommunen nok 
 kapasitet til å utføre alle disse oppgavene  i skoler og barnehager.  
Vi er derfor avhengig av at dere foreldre stiller opp, slik at vi kan be-
holde et trivelig og godt vedlikeholdt uteområde for ungene våre.

Til dugnadskomiteen blir det valgt:
• 1 foreldrerepresentant fra hver avdeling
• 1 vara fra hver avdeling
• Styrer

BEST PAINTERS
L O R E M  I P S U M  D O L O R



23

Notater
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Marka-sangen
Melodi: Tante Sofies vise  
Tekst: Helge Stenersen

Hurra for Marka Barnehage håper du forstår 

at du er alle tiders for du er jo hagen vår. 

Vi leker og vi koser oss og lærer mye bra, 

så du er sånn en barnehage alle burde ha.

JA!

Her er vi gode venner både RØD og GRØNN og BLÅ 

og deler sorg og gleder i det store og det små.

Vi passer på hverandre, starter trygt på livets vei. 

JA, Marka barnehage, tenk om alle var som deg!

HEI
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