Serviceerklæring for Sømna barnehage
1. En serviceerklæring er en skriftlig informasjon til brukerne som
skriftlig beskriver innholdet i en tjeneste, vilkår tjenesten blir gitt på
og måten tjenesten overleveres på.
2. Sømna Barnehage er kommunal. Vi har 6 avdelinger fordelt på 4
hus. Vår visjon er: ”En levende hverdag” og vi jobber etter disse
verdiene: omsorg, glede, kreativitet og samarbeid.
3. Barnehagen drives ut fra:
- Lov om barnehager
- Rammeplanen for barnehagene
- Kommunale verdier og vedtak
- Vedtektene
- Virksomhetsplanen
- Årsplaner, månedsplaner
4. Hva kan du forvente når ditt barn har fått bhg plass:
Barnehagen er personalets arbeidsplass. Barn og foreldre er brukere.
Dette kan medføre ulike interesser. Foreldre har anledning til å
involvere seg og ytre sine interesser. Dette kan dreie seg om gode
ideer, ros og ris, praktiske ferdigheter og liknende. Det betyr ikke at
barnehagen kan imøtekomme alle ønsker.
Du kan forvente:
a. Et pedagogisk tilrettelagt tilbud
b. Trygghet og forutsigbarhet
c. Et sikkert og stimulerende lekemiljø
d. Ditt barn blir sett og hørt
e. Et stimulerende språkmiljø

f. Et kompetent personale som evner å skape gode relasjoner og
godt samspill
g. God info og planverk som beskriver bhg innhold og org.
h. Foreldremøter / samtaler
i. Daglig frukt / grønt
j. Fysisk aktivitet inne og ute hver dag
k. Kulturskolen har musikkstund
l. Sosialisering gjennom lek og innholdsrike dager sammen med
barn og voksne
m. Barnet ditt kan velge mellom mange spennende aktiviteter
n. Barna får medvirke i sin egen hverdag.

5. Hva forventer vi av deg?
a. At barnet har med
seg nødvendig klær,
utstyr og mat. Klær
og sko må ikke være
for små.
b. Du merker klær, sko
og utstyr.
c. Våte, skitne klær og
sko må tas med
hjem hver dag.
d. Respekter barnehagens rammer:
- Åpningstidene
- Gjør deg kjent med rutiner, årsplan og vedtekter
- Hold syke barn hjemme
e. Gi barnehagen info om forhold som har betydning for barnets
trivsel
f. Gjør deg kjent med og støtt opp om barnehagens info og
planskriv
g. Gi beskjed om fravær og ferie
h. Deltakelse på arrangementer, møter, råd og utvalg
i. At dere tar opp saker gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg
j. Besvarer spørreundersøkelser
k. Du sørger for at barnet ditt blir registrert ved ankomst og at du
sier i fra når dere henter.
l. Du passer på at vi har riktig tlf nr.

m. Det er du som har ansvar for barnet ditt når du er til stede, f.
eks ved tilstelninger

6. Praktisk opplysning
a. Ekstra avgift ved sen henting, kr 200,b. Kostnader for ekstra dag kr 190,c. Opptaksrutiner / overflyttinger – se vedtekter
d. Ferie, barna må ha minst 3 uker i løpet av sommeren.

Er du fornøyd si det til andre – er du misfornøyd si det til oss
Hver avdeling er særegen, og har ulike tilbud
For ytterligere informasjon vises til kommunens nettsider.

Vi ønsker å framstå som hjelpsomme, det skal synes gjennom
at vi er imøtekommende, samarbeidende og profesjonelle.

Kort info om hver avdeling:
Sund barnehage, tlf 750 27379
e-post: sund.barnehage@somna.kommune.no
Barnehagen er nybygd i 2009. Den ligger rett ved ballbingen og har et flott
uteområde. Vi er nært til turområde med fjære, skog og fin turplass. Vi
legger vekt på uteliv, sosial kompetanse, humor og kreativitet.
Vik barnehage, avd Kanutten og avd Knerten:
tlf 750 29199
e-post: vik.barnehage@somna.kommune.no
Lun og skjermet beliggenhet med kort vei til skog og turområde, men
samtidig sentrumsnært. Vi vektlegger glade og trygge barn i et
stimulerende og kreativt miljø.
Berg barnehage, avd Kardemomme By og avd Karius og Baktus
tlf 750 28410
e-post: berg.barnehage@somna.kommune.no
Barnehagen har et fint uteområde som kan tilby skog, akebakke,
lekeapparat, asfalt, frukt- og bærbusker mm. Vi ligger nært butikk, bank,
skole, sjø, skog og fjell som vi benytter oss av.
Vi har fokus på språkutvikling, sosial kompetanse og lek.

