Velkommen til Markaplassen Barnehage SA
Rom for ulikheter og blikk for den enkelte

Barnehagen ligger fint til oppe på Vikåsen med marka tett inn på
oss. Vi har gjennom mange år etablert en god praksis når det
gjelder å benytte oss av vårt fine nærmiljø, både oppe i
Vikåsenmarka og langs Vikelva hvor vi har mange faste turmål.
Markaplassen 192, 7054 Ranheim
Telefon: 73 57 04 30
E-post: vera@markaplassen-barnehage.no
Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no
(Revidert 2021)

Kort om barnehagen
Markaplassen Barnehage SA er en privat foreldredrevet andelsbarnehage som i realiteten betyr at alle
foreldre er ansvarlige medeiere under barnehagetiden. Ved oppstart betaler man 2000.- kr i en andel
som tilbakebetales når barnet slutter. Vi har en engasjert foreldregruppe, flere sitter i ulike verv som
Eierstyret, Samarbeidsutvalg og Arbeidsutvalg.
Barnegruppen er delt inn i to småbarnsavdelinger: Marihøna og Humla (1-2 åringer) og to
storbarnsavdelinger: Bikuben og Maurtua (3-6 år). På Storbarn deler vi barna videre inn i
aldersinndelte klubber, som gjør det enklere å tilpasse både aktiviteter og det pedagogiske innholdet.
Personalgruppen består av daglig leder, 8 pedagogiske ledere, 2 barnehagelærere, 4 barne – og
ungdomsarbeidere samt 2 assistenter
Personalet på Markaplassen er en stødig gjeng, mange har jobbet her i barnehagen helt fra oppstart
1993, det gjør noe med arbeidsmiljøet og eierskapet til barnehagen, her trives vi og her vil vi være.
Barnehagens innhold
Stortinget har i barnehageloven fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og
innhold. Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i loven fastsatt forskrift om rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag,
innhold og oppgaver. Den sier blant annet at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig
læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse,
samt de syv fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Rammeplanen setter krav til at
barnehagene skal utarbeide årsplaner og planer for kortere perioder. Vi viser til vår årsplan og
aldersinndelte halvårsplaner for en nærmere beskrivelse av barnehagens innhold.

Samarbeid
Vi er svært opptatt av å ha et godt og tett samarbeid med dere foreldre. Det er dere som kjenner
barnet best, det er da særdeles viktig at vi har en åpen og god dialog med dere til det beste for barnet.
Som foreldre skal dere få mulighet til å føle tilhørighet og oppleve at Markaplassen er et godt sted å
være også for dere som foreldre. Det er viktig med daglig kontakt mellom foreldre og barnehage. Ved
levering og henting benyttes anledningen til å snakke sammen og utveksle informasjon om barnets
barnehagedag eller om det som skjer hjemme. Be om en samtale hvis det er noe spesielt dere ønsker
å ta opp, slik at vi sammen kan finne gode løsninger.
Foreldremøter – Vi inviterer til to foreldremøter i løpet av året. Ett om høsten og ett om våren. Vårens
foreldremøte kombineres med årsmøtet.
Foreldresamtaler – Vi tilbyr to foreldresamtaler årlig, en samtale om høsten og en om våren. Det er
selvsagt mulighet for flere samtaler dersom det skulle være behov. Bruk din mulighet til medvirkning,
ta kontakt med pedagogisk leder ved behov.
Foreldrekaffe/ andre sammenkomster – Foreldrene inviteres ved ulike sammenhenger; FORUTmarkering på FN-dagen, Barnehagedagen, luciafrokost og foreldresammenkomst i forbindelse med
påske. Foreldrene har også mulighet til å være med på den årlige hundesledeturen i Bymarka.
Foreldreråd, Eierstyret, Samarbeidsutvalg og Arbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av alle foreldre. Foreldrerådet velger medlemmer til både Eierstyret, SU og AU.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til et godt samarbeidet mellom
barnehagen og foreldrene.
Eierstyret er barnehagens øverste myndighet, og har det juridiske ansvaret for at driften av
barnehagen er i henhold til lover og forskrifter. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnede organ. Arbeidsutvalget har ansvar for dugnader, juletrefest og
sosiale sammenkomster på ettermiddagstid her i barnehagen. Mer informasjon om de ulike utvalg
finner dere i våre vedtekter.

Nyttig å vite
Åpningstider:
Mandag – fredag

07.15 – 16.30 (april-september)
07.15 – 16.45 (oktober-mars)

Jul og påske holder vi stengt. Sommerstengt de to midterste uken i juli.
Trondheim kommune har vedtatt av barnehagene skal ha fem planleggingsdager i løpet av et år. Disse
dagene brukes til planlegging og faglig oppdatering av personalet. Vi legger ut på vår nettside hvilke
dager vi holder stengt!
Ved henting utenfor barnehagens åpningstider, vil konsekvensen være et gebyr på 300 kr.
Dugnader – Som andelshaver er man forpliktet til å delta på dugnad. 6 timer i året -dugnadene
initieres av Arbeidsutvalget. Dugnadene er også en sosial sammenkomst for foreldrene.

Måltider
Hvis barna skal spise frokost i barnehagen må de ha med seg matpakke. Dette gjelder imidlertid ikke
på turdagene. På turdagene får barna frokost i barnehagen og matpakken tas med på turen til lunsj.
Det er først på Storbarn at det er faste turdager. På småbarn legger de opp til spontane turer. Til lunsj i
barnehagen legger vi til rette for smøremåltid, rundstykker eller havregrøt, samt at det hver torsdag
og fredag serveres varmmåltid leverte av Løkkan Catering. Hver ettermiddag serveres det
brød/knekkebrød og frukt/ grønnsaker. Barna får drikke til alle måltidene. Barnehagen har ansatt
kjøkkenhjelp i 40 % stilling, som stadig overrasker med deilig havregrøt og nydelig bakst til frukta.
Vi tar 350,- kr i kost per måned.

Sykdom og medisinering
Alle foreldre fyller ut helseskjema når barnet starter i barnehagen. Vi har i tillegg egne skjema for
allergier og annen medisinering. Kommunen har strenge retningslinjer i forbindelse med håndtering
og utlevering av medisiner når det gjelder barnehager, så her krever vi en legeerklæring. Det
presiseres at man i størst mulig grad skal unngå medisinering i barnehagen. I de tilfeller det allikevel er
nødvendig, er dette foreldrenes ansvar å gi den nødvendige informasjon eller opplæring hvis det er
behov. Det skal da inngås skriftlige avtaler med foreldrene og eventuelt barnets lege hvor det kommer
frem at medisinering i barnehagen er nødvendig. Skjema får dere i barnehagen.

Barn som er syke skal ikke være i barnehagen. Dette gjelder ved feber, nedsatt allmenntilstand og
smittsomme sykdommer. Hvis barnet er sykt ønsker vi at dere gir beskjed til avdelingen. Hvis barnet
blir sykt i barnehagen vil personalet ringe dere for henting.
Ansvar
Personalet har ansvar for barnet den tiden det er i barnehagen. Foreldre/foresatte har ansvar når de
selv er i barnehagen eller er med oss på tur. Ved oppstart fyller dere ut et skjema for tillatelser og
reservasjoner som vi skal ta hensyn til i all vår planlegging.
HMS
Barnehagen har et digitalt internkontrollsystem bygd opp av PBL - mentor. Systemet revideres hvert år
av styreleder, daglig leder og verneombud og oppdateres jevnlig ved nye lovendringer. Personalet får
opplæring og trening i alle våre sikkerhetsrutiner og vi gjennomfører to sikkerhetsuker i løpet av året.
Barnehagen har forsikret alle barn gjennom PBL.
Informasjon
Ved oppstart vil alle foreldre få tilsendt en påloggingslenke til våre nettsider. Der finner dere
ukeplaner, bilder og et ukes sammendrag. Både småbarn og storbarn skriver en summering av uka
hver fredag. Det sendes ut en oppsummering/ evaluering etter hver fagområdet, fagområdene fra
Rammeplanen er fordelt ut over året. Vi har valgt å ha litt ekstra fokus på ett eller flere fagområder
over en periode, dette står nærmere beskrevet i halvårsplanene. Det legges også ut nyheter på
nettsiden vår, det kan være fra turer eller opplevelser her i barnehagen. Annen informasjon sender vi
pr. e-post, SMS eller henger opp lapper ved plassene. Vi forventer at dere benytter nettsiden og leser
e-poster for å holde dere oppdatert på det som skjer her i barnehagen. Viktig at vi får beskjed hvis det
er noe dere ser, eller tenker er mangelfullt.

Mer informasjon om våre avdelinger, personell, vedtekter og årsplan vil dere finne på våre nettsider
når dere får tilgang der!

Ikke vent med å ta kontakt hvis det er ting dere tenker på før barnehagestart.

Hilsen alle oss på Markaplassen Barnehage, vi ser fram til å bli kjent med dere

