
Mat 

Vi legger vekt på et variert kosthold med frukt/grønnsaker daglig. Gi beskjed til 
personalet om mat barna ikke tåler. 
Det serveres lunch i barnehagen alle dager. På turdagen tas 3-matpakken med i 
skogen. Til frokost må barna ha med seg matpakke. Husk å navne matboksene. 

Sykdom 

Barnet skal være friskt nok til å kunne delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barn 
med feber skal først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er 
feberfri. Barn med akutte diare`- tilstander el omgangssyke kan barnet komme 
tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Legg beskjed i 
MyKid når barnet er sykt. Så tidlig som mulig - helst innen 8.00. 

Fødselsdagsfeiring 

Barnehagen kjøper inn is når barna har bursdag.  
Vi ber om at invitasjoner til selskap ikke deles ut i barnehagen hvis ikke alle i de 
ulike gruppene inviteres (f.eks alle barn i samme årskull). Husk allikevel å 
kontakte foresatte direkte. Lapper i gangen kan fort forsvinne.  

Brukerundersøkelse 

Det blir gjennomført brukerundersøkelse blant foreldrene som oftest en gang i 
året. Hjelp oss å bli bedre ved å svare på undersøkelsen. 

Forsikring 

Barn i Nesodden kommunale barnehager er forsikret gjennom KLP forsikring. 
Forsikringen gjelder også til og fra barnehagen og på turer under barnehagens 
ledelse. 

Bringe/hente 

På et eget skjema som dere fyller ut ved oppstart gir dere tillatelse til hvem som 
kan hente. Dere må gi oss beskjed dersom det er andre som skal hente barnet. 
Legg også inn beskjed i MyKid.  
Ikke løft barna over gjerdet ved levering/henting.  

Ferie 

Det er sommerstengt i uke 28, 29 og 30.  
I romjulen og de 3 hverdagene før påske er barnehagen stengt.  

Planleggingsdager 

Nesodden kommunale barnehager har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene 
er barnehagen stengt. 
 
Planleggingsdager Bjørnemyr barnehage 2022 / 23: 

26. august 2022 17.mars 2023 
16.november 2022 19.mai 2023 

9.juni 2023 
  

Foreldremøter/foreldresamtaler  

Det avholdes ett til to foreldremøter pr. barnehageår. Det blir gitt tilbud om en til 
to foreldresamtaler i løpet av året. Dere kan ellers be om samtale ved behov.  
Det må alltid være mulig å nå en av foreldrene, eventuelt en annen 
kontaktperson, på telefon dersom det skulle skje noe i løpet av dagen. 

Barnehagens avdelinger 

Bjørnebo 3-6 år   Kroken 1-3 år             
Tlf 48 12 74 39  Tlf 48 19 14 61       



Åpningstider 

Barnehagen åpner kl 7.00 og låser dørene kl 17.00 (barn og foreldre skal være ute 
av barnehagen innen 17.00). Husk å beregne tid til henting. 
Foreldre som henter etter 17.00 må underskrive på eget skjema og får senere et 
gebyr. Ring oss hvis dere ser at dere kommer for sent. 

Kontaktinformasjon 

Styrer: 
E-postadresse: 
Tlf: 
Hjemmeside: 
 
Tlf Bjørnebo: 
Tlf Kroken:  

Anne Maria de Capua 
anne.maria.de.capua@nesodden.kommune.no 
97 77 44 77 
Gå inn på www.nesodden.kommune.no – 
kommunale barnehage. 
48 12 74 30 
48 19 14 61 

Si ifra/legg i MyKid: 

- hvis barnet ikke kommer i barnehagen 
- hvis noen andre henter barnet 
- når barnet skal ha ekstra fridager 
- når dere leverer / henter barnet og ingen voksne ser det 

      
 
Hilsen personalet i Bjørnemyr barnehage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velkommen til 
Bjørnemyr barnehage! 
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