
Å LEKE
Barn skal få mulighet til å leke

Voksne skal oppmuntre barn som trenger hjelp til å leke/komme inn i lek

Barn skal ha tilpasset lekemateriell tilgjengelig

Å LÆRE
Barn skal få lov til å være nysgjerrige og utforskende

Barn skal få mulighet til å gjennomgå alle fagområdene i rammeplan i løpet av året.

Å FÅ OMSORG
Å kunne motta og gi omsorg og fysisk kontakt.

Barn skal få dekket sine fysiologiske behov; få mat og drikke og få den søvnen de trenger.

Å ha tilstedeværende voksne rundt seg:

De voksne skal se, lytte og reagere på det barna formidler.

Å VÆRE UNIKE
Barn skal slippe å bli utsatt for mobbing.

Barn skal bli møtt med respekt og anerkjennelse.

Barn har rett til å være seg selv.

Barn skal få si sin mening og de voksne skal lytte. Dette gjelder også de som ikke har muntlig språk.

TIL Å MEDVIRKE I SIN HVERDAG
Barn skal få lov til å si sin mening.

Barn skal ha medbestemmelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter.

Barn skal bli hørt og sett.

Å VISE SINE FØLELSER

Barn har lov til å uttrykke alle følelser; sinne, glede, entusiasme, frustrasjon, sorg, munterhet, sjalusi osv.

Barns rettigheter er i henhold til FN’s internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Barns rettigheter – I Knøttene og Multemyra har ALLE barn rett til:



Å LEKE
Barn skal få mulighet til å leke

Voksne skal oppmuntre barn som trenger hjelp til å leke/komme inn i lek

Barn skal ha tilpasset lekemateriell tilgjengelig

Å LÆRE
Barn skal få lov til å være nysgjerrige og utforskende

Barn skal få mulighet til å gjennomgå alle fagområdene i rammeplan i løpet av året.

Å FÅ OMSORG
Å kunne motta og gi omsorg og fysisk kontakt.

Barn skal få dekket sine fysiologiske behov; få mat og drikke og få den søvnen de trenger.

Å ha tilstedeværende voksne rundt seg:

De voksne skal se, lytte og reagere på det barna formidler.

Å VÆRE UNIKE
Barn skal slippe å bli utsatt for mobbing.

Barn skal bli møtt med respekt og anerkjennelse.

Barn har rett til å være seg selv.

Barn skal få si sin mening og de voksne skal lytte. Dette gjelder også de som ikke har muntlig språk.

TIL Å MEDVIRKE I SIN HVERDAG
Barn skal få lov til å si sin mening.

Barn skal ha medbestemmelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter.

Barn skal bli hørt og sett.

Å VISE SINE FØLELSER

Barn har lov til å uttrykke alle følelser; sinne, glede, entusiasme, frustrasjon, sorg, munterhet, sjalusi osv.

Barns rettigheter er i henhold til FN’s internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

PLIKTER

Betale barnehageplassen innen forfall og i henhold til vedtektene.

Levere og hente barnet innenfor barnehagens åpningstid.

Ved oppsigelse av plass skal det skje skriftlig til servicetorget med kopi til styrer. Det er 1 mnd oppsigelsestid fra den 1. eller 15. i mnd.

Alle barn må ha ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Minst 3 uker skal være sammenhengende
.

Holde syke barn hjemme. Dette pga smitte overfor andre barn og voksne og for barnets beste.

Holde barnehagen oppdatert med riktig telefonnr og adresse.

Informere barnehagen ved endringer i barnets livssituasjon (skilsmisse, dødsfall..)

Holde barna med klær og skotøy tilpasset vær og årstid + merke klær og sko.

RETTIGHETER

Foreldrene skal være sikret at barnehagetilbudet de får er offentlig godkjent og at det til enhver tid drives i henhold til gjeldende lover, 
forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen gir søskenmoderasjon. Kommunestyret avgjør hvor mange prosent moderasjonen skal utgjøre.

Foresatte har rett på informasjon om barnets utvikling og hva barnet opplever i barnehagen. Foresatte har også rett på annen relevant 
informasjon om avdelingen.

Skal få beskjed om planleggingsdager minimum 1 mnd før barnehagen er stengt.

Til å gi tilbakemeldinger til pedagogisk leder, styrer, brukerundersøkelser, foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget, foreldreråd.

Rett til å klage på barnehagetilbudet. 
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KLAGEGANG – LØSES PÅ LAVEST MULIG NIVÅ

Muntlig eller skriftlig til avdelingen barnet tilhører

Muntlig eller skriftlig til barnehagen ved styrer 

Skriftlig til eier

Skriftlig til kommunen

Skriftlig til fylket

Samarbeidsutvalget informeres årlig om antall klager og avvik.

Knøttene barnehage

Idrettsveien 21 - 8300 Svolvær

Telefon: 76 07 18 88

www.lias.no

Multemyra barnehage

Torvhaugan 61 - 8370 Leknes

Telefon: 76 08 86 60

www.lias.no


