Vi ønsker et godt foreldresamarbeid hvor vi samarbeider for det
beste for barnet deres. Vi tilbyr samtaler om det er noe du/dere er
bekymret for.
Ta kontakt, vi er her for dere.
Telefon nummer til avdelingene.
Avdeling

Tlf. Avd.

Turtelefon

Krepsane

955 54 516

960 47 821

Måkane

955 54 563

960 47 816

Fiskane

955 54 569

960 47 817

Krabbane

955 54 583

960 47 819

Muslingane

955 54 607

960 47 809

Arbeidsrom

955 54 624

Kontor - Styrer

984 63 039

Mail:
rybh@online.no

Hjemmesiden: ryvingen.vigilo.no
Ryvingen har også egen facebookside

Forventinger til foreldrene i
Ryvingen barnehage.

Forventninger til dere som foreldre:

Andre eks kan være skubbe, slå, ekskludering osv

I Ryvingen barnehage ønsker vi et godt samarbeid med foreldre. Som foreldreeid
barnehage er dere med valgt Eierstyret øverste organ i barnehagen.

Vi har en handlingsplan mot mobbing i barnehagen og om det skjer kontakter vi
dere som foreldre snarlig. Dette slår vi ned på, og forventer at barnehagen og
foreldrene jobber sammen for å forhindre flere episoder.

Vi er her for å gjøre alle hverdager til den beste for deres barn. Vi anser dere som
eksperter på egne barn, men vi forventer også at dere respekterer oss som
fagpersoner.
Vi forventer at foreldre samarbeider med barnehagen, for at barnet skal ha en
best mulig tid i barnehagen.

•
•
•

Vi forventer at dere gir oss beskjed når dere opplever noe som har innvirkning på
barnets hverdag.

•

Eks kan være; barnet har sovet dårlig - Sykdom eller Dødsfall i nær familie Samlivsbrudd - Flytting - eller andre ting som dere ser eller tenker kan påvirke
barnet. Når vi vet kan vi også forstå barnet bedre.

•

Vi forventer at dere stoler på at vi kjenner når barnet er kald og varm og at dere
har tiltro til at vi kler barnet etter forhold og barnets temperaturer.
Nedenfor er det satt opp to eksempel på hvordan et samarbeid skaper dobbel
effekt om vi jobber sammen.
Eks: jobber vi med å få et barn til å sitte ved bordet mens den spiser, så øver vi i
bhg og hjemme.
Eks: Et barn som biter, vi snakker om det og hvordan vi jobber for å finne andre
måter for dette barnet å si at det er frustrert. Dette jobber vi med i bhg og
hjemme.
Vi forventer at om vi har fortalt dere om at barnet har eks bit et annen barn i dag,
da har vi tatt den situasjonen med barnet. Vi har fortalt barnet at det ikke har lov
til dette, vi har trøstet og snakket med barnet som bet og barnet som ble bitt. Vi
ønsker bare å informere dere om det og at vi sammen jobber videre for å
forhindre flere episoder. Det er ikke nødvendig at dere begynner å kjefte for noe
som hendte i bhg. Snakk med barnet og jobb i fredstid.

•
•
•
•

•

Vi forventer: at dere respekterer 48 timers regel ved oppkast eller diare.
Dette for å for å forhindre smitte for de andre barna.
Vi forventer at dere leser og er oppdatert på det som legges ut på Vigilo,
ukeplan osv.
Vi forventer at dere deltar på foreldresamtaler, foreldremøter og
vaskedugnad.
Vi forventer at dere tar opp ting dere lurer på, ønsker å diskutere eller
ønsker samtale. Vi er her for dere. Vi ønsker tid til samtale og vi
diskuterer ikke over «hode» til barna.
Selvstendighetstrening – i barnehagen sosialiseres barna i en
barnegruppe og vi oppmuntrer barna til å klare ting selv. Eks i måltid og
garderobesituasjonen. Fint om dere også kan oppmuntre til dette.
Merking av klær, fylle på korgen når det er behov
Oppmuntre og hjelpe barnet til å sette jakke, sko og dress på plass etter
seg, både når dere kommer og når dere går hjem.
Fyller på bleier ved behov
Tillater at vi gir beskjed når klær og sko er for små, vi forstår at dere ikke
kan følge med på det som henger i barnehagen, men da er det fint at
dere forstår at vi kun opplyser om dette for å hjelpe dere.
Vi forventer at dere gir oss tilbakemeldinger om det er noe dere lurer på
eller er utilfreds med. Vi forventer at dere tar dette opp med pedagogisk
leder eller styrer og ikke bruker sosiale medier eller ut på «bygda»
snakk.

