Serviceerklæring
for kommunale og private
barnehager i Melhus
Vedtatt 01.12.2010

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Om tjenesten
Formål med tjenesten

Tjenestens innhold

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse
med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet,
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn
og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og
forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit
og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i
lek og læring, og være et utfordrende og trygt
sted for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering. (Barnehageloven §1)

Barnehagen skal være en pedagogisk
virksomhet.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek,
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder,
funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns
språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi
rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et
sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer
med utgangspunkt i barnets interesser,
kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter en rammeplan
for barnehagen. Rammeplanen skal gi
retningslinjer for barnehagens innhold og
oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen
til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for
barnehagen skal samarbeidsutvalget for
hver barnehage fastsette en årsplan for den
pedagogiske virksomheten.
(Barnehageloven §2)

Hvem kan få tjenesten
Kommunen har plikt til å tilby plass i
barnehage til barn under opplæringspliktig
alder som er bosatt i kommunen, jfr.
Barnehagelovens §12.
Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av
august, det året det søkes om barnehageplass,
har etter søknad til hovedopptaket rett til å få
plass i barnehage fra august.

Dette kan du forvente av oss
Vi ivaretar ditt barns behov for trivsel, utvikling og læring
- Vi legger til rette for at barns medvirkning påvirker livet i barnehagen
- Vi tenker progresjon og gir barn med ulik modning ulike opplevelser og erfaringer
- Vi har rutiner som sikrer god overgang mellom barnehage og skole

Vi har et kompetent personale
- Vi viser respekt for den enkelte families livssituasjon
- Vi holder oss faglig oppdatert
- Vi er endringsvillige

Vi medvirker til et godt samarbeid om barnet
- Vi gir deg nødvendig informasjon om barnet ditt
- Vi tar dine innspill og tilbakemeldinger på alvor
- Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser når det er behov
- Vi har opplysningsplikt til barneverntjenesten (Barnehageloven § 22)

Dette forventer vi av deg
Foreldre/foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen av sine barn, mens
barnehagen har et medansvar
- Du har selv ansvar for barnet ditt når du er tilstede
- Du vurderer barnets oppholdstid i barnehagen med bakgrunn i både barnets og familiens behov

Du medvirker til et godt samarbeid om ditt barns trivsel, utvikling og
læring
- Du informerer personalet om viktige ting og hendelser i barnets liv
- Du gir konstruktiv tilbakemelding på hvordan du opplever barnehagen
- Du deltar i foreldresamtaler, på møter og ved arrangementer i barnehagen
- Du leser planer og annen informasjon

Du viser respekt for de du møter i barnehagen
- Du omtaler andre barn og deres familier med respekt
- Du omtaler barnehagen og personalet med respekt
- Du overholder barnehagens åpningstid

Praktiske opplysninger
Informasjon om den enkelte barnehage finnes på www.melhus.kommune.no
Tilbakemeldinger, ris og ros:
- Ta kontakt med personalet eller barnehagens styrer
- Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd er formelle fora du kan henvende deg til

Melhus kommune, Rådhusv. 2, 7224 Melhus
Tlf.: 72 85 80 00
Faks : 72 85 80 58
E-post: postmottak@melhus.kommune.no

www.melhus.kommune.no

