
Bogafjell åpen 

barnehage 

Verdse hverandre 

ÅPNINGSTIDER 

Tirsdager 08.30-13.30 

Onsdager 08.30-14.00 

Fredager 08.30-14.00 

Stengt i skolens ferier og fridager. 

SAMARBEIDS-UTVALG 

Samarbeidsutvalget (SU) for barnehagen tar 

opp saker som har med driften av barnehagen 

å gjøre. Her kan du henvende deg dersom det 

er noe du ønsker å ta opp.  

Kontaktinformasjon finner du i barnehagen. 

Bogafjell åpen barnehage 
Bogafjell kirke 
Lyngholen 3 

Sandnes 
www.kirken.n0/bogafjell 

 
Telefon: 48997104 

E-mail: gs369@kirken.no 
 

Følg oss på Facebook for 
oppdatert informasjon 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oppdatert: juni 2019 

 



Velkommen til  oss! 
Åpen barnehage er for barn mellom 0-6 år 
i følge med en voksen. Det kreves ingen 
påmelding eller søknad. Du velger selv når 
du vil komme og hvor lenge du vil være. Du 
har selv ansvar for å passe på barnet ditt 
mens du er hos oss. 

Bogafjell åpen barnehage ønsker: 

• å tilrettelegge for at tro kan være en 
naturlig del av familiens hverdag. 

• å være en møteplass i nærmiljøet hvor 
barn og voksne opplever glede og 
trivsel. 

• å bidra til å styrke småbarnsfamiliens 
sosiale nettverk, og dele erfaringer 
med andre i oppgaven som 
omsorgspersoner for små barn. 

• å være et sted der du kan få hjelp, 
støtte og veiledning til ulike 
utfordringer.   

• å være et sted hvor barn gjennom lek 
og aktiviteter kan få positive 
utviklingsmuligheter. 

• å være et sted der du opplever at du 
og barnet ditt blir sett og verdsatt. 

Samling 

Vi har sangsamlinger to ganger hver dag.  

Vi har en ønskekurv der du og ditt barn kan legge 

i en lapp med ønske om en sang eller regle vi skal 

bruke i samlingen.  

I samarbeid med dere foreldre prøver vi å rette 

barnas oppmerskomhet mot det som skjer i 

samlingen. Hvis barnet er urolig og forstyrrer 

andre kan du trekke deg ut av samlingen 

underveis. Kom gjerne inn og prøv en gang til om 

du vil det, eller dere kan være å leke i det andre 

rommet til vi er ferdige. 

Hvis noen vil spise før samlingen er ferdig ber vi 

dere gjøre det i det andre rommet. 

Hygiene 

Før lunsj skal både barn og voksne vaske 

hendene. Bleieskift skjer på stellerommet. Bruk 

eget håndkle og klut. Bæsjebleier legges i pose før 

den kastes i bleiedunken. Husk håndvask etter 

stell. 

Brannvern 

Ved brannalarm har du ansvar for å ta med de 

barna du har  med ut av lokalene. Vi stiller opp 

ved brakka. Ikke forlat området før det er gitt 

klarsignal! 

Vogner kan parkers inne eller ute, pass på at du 

ikke blokkerer utgangene. 

Fotografering 

Dersom du ønsker å ta bilder må du huske å be 

om samtykke fra foreldre til de barna som er med 

på bildet. 

Sykdom 

Barn som er syke holdes hjemme fra barnehagen 

etter vanlige regler som I en ordinær barnehage. 

Etter oppkast eller diare må en vente 48 timer 

etter siste tilfelle før en kommer til barnehagen. 

PRAKTISK INFORMASJON 

Når dere kommer 

• Første gang du kommer i barnehagen må 

du fylle ut et skjema med opplysninger om 

barn og pårørende. Dette kan også gjøres 

hjemme før du kommer på www.kirken.no/

bogafjell 

• Hver gang du kommer registrerer du deg i 

frammøtepermen. Tilbudet koster kr 15,- 

pr person, max 40 kr pr familie. Du kan 

betale kontant eller med Vipps. 

Dagsrytme 

08.30 Barnehagen åpner 

10.30 Sangsamling 

11.00 Felles lunsj 

12.30 Sangsamling (hvis det er ønskelig) 

Trivsel 

Vi har fokus på bygge et godt fellesskap i 

barnehagen for store og små. Du kan bidra 

gjennom: 

• Delta aktivt i lek sammen med barna. 

• Prate med andre barn og voksne som er i 

barnehagen. 

• Delta i rydding av leker før samling og før 

du går hjem. 

• Tørke av bord og stol etter måltid og sope 

opp smuler fra gulvet. 

• Bruke mobiltelefonen minst mulig mens du 

er hos oss. 

Parkering 

Det er to parkeringsplasser ved kirken. En rett 

utenfor kirken og en lenger ned mot 

Bogafjellhallen. 


