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Gode opplevelser – ute som inne 

 

 
 



 
 

FRITZNERBAKKEN BARNEHAGE 

Om barnehagen 

Barnehage er en kommunal barnehage som tilhører Virksomhet Fossen barnehager.  
Barnehagen har 65 plasser fordelt på tre soner. På rød sone er det 19 plasser i alderen 0-
3 år, Blå og Gul  sone har 23 plasser hver  med barn fra 3 år. 
 

Faglig profil 

Barns drømmer, interesser og spor er utgangspunkt for pedagogisk praksis. Alt som 
foregår i barnehagen skal foregå på barnas premisser. Når barna får være med og forme 
sin egen hverdag, blir det meningsfylt, de erfarer og tilegner seg kunnskap. 
 
Kontaktinformasjon 
Barnehagen kontaktes på følgende telefonnummer: 

• Rød sone: 481 79 856 

• Blå sone: 952 97 285 

• Gul sone: 481 79 783 

• Teamleder: Kjersti Haga Winsnes 480 42 196 

• Enhetsleder Anders Ek 926 27 136 

 
Når dere kommer og henter 
Barnehagen har åpent mellom 6.45 og 17.00. Når dere kommer og henter, må dere si i 
fra til personalet slik at vi registrer at barnet har kommet/gått hjem.  Dersom det er 
andre som skal hente barnet, må barnehagen ha beskjed om dette.  Er barnet sykt eller 
har fri, må dere også gi beskjed. 
 
Informasjonskanal 
Barnehagen bruker et elektronisk kommunikasjonssystem, Vigilo, hvor dere melder fra 
om barnet er sykt eller har fri.  Personalet registrerer når barna kommer og går i dette 
systemet.  Her blir det også lagt ut bilder, meldinger og informasjon om hva som skjer i 
barnehagen. Informasjon om dette gis ved oppstart. 
Følg også med på informasjonen på sonens infoskjermer og oppslagstavle. Skriv som 
henger på barnets plass skal tas med hjem. 
 

Sykdom 
Barn som er syke, må holdes hjemme.  Vi gir ikke febernedsettende og lignede med 
mindre det er avtalt av medisinske grunner. Er barnet avhengig av andre medisiner, 
eller i perioder bruker reseptbelagte medisiner, skal skjemaet «Medisinering av barn i 
barnehage» fylles ut. 
Se infoskriv fra kommuneoverlegen «Ved sykdom – når kan barnet gå i barnehagen» 

 

Gjenbruk 

Barnehagen har sin egen gjenbruksstasjon for barneklær og skotøy. Foreldrene kan 

levere det barna har vokst ut av og ta med seg det de trenger.  

 



 
 

Mat og måltider 

Vi ønsker at barna skal få en god start på dagen med sunn og næringsrik frokost, derfor 
serverer vi frokost til barna mellom kl. 8.00 og 9.00. Barn som kommer etter kl. 9.00 må 
ha spist frokost hjemme.  
Lunsj får de også i barnehagen. Barna er med i forberedelse og tilberedning av 
måltidene. Lunsj består av brød med pålegg eller varm mat. Vann og melk serveres til 
begge måltidene.  Vi er en «fem om dagen barnehage» med økt fokus på frukt og grønt. 
Ta med en frukt  hver dag, den legges i en felles kurv og blir spist som mellommåltid. 
 

Arrangementer 
Barnehagen har en del tradisjoner som markering av FN-dagen, Lucia, nissefest, 
karneval, 17.mai feiring m.m. Noe er dere invitert til å være med på, noe er kun for 
barna.  Dette vil dere får nærmere informasjon om. 
 

Bruk av mobiltelefon 

Vi ønsker at du er til stede og har fokus på barnet ditt når du leverer eller  henter i 
barnehagen. Derfor ber vi om at du ikke bruker mobiltelefonen når du er i barnehagen, 
dette gjelder både ute og  inne. 
 
Husk at porten alltid må lukkes ordentlig! 

 
Ferie /fri 
I vedtektene for de kommunale barnehagene står det at barn i barnehagen skal ta ut så 
mye ferie som ferieloven bestemmer.  Minst tre hele uker skal tas ut sammenhengende i 
perioden 1.mai – 1.september. Vi ønsker også å vite om barnet kommer eller ikke i de 
andre av skolens ferier for å sikre at vi har nok personell på jobb i forhold til antall barn.  
 
Planleggingsdager 
Vi har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. For 2020/21 er det: 
17. og 18. august 

13. november 

4.januar 

14.mai 

Barnehagen er stengt disse dagene og disse dagene kan regnes som feriedager for 

barnet. 

 

Oppsigelse av plass 

Det er en måneds oppsigelse av barnehageplassen. Oppsigelsen legges inn elektronisk 
på Sarpsborg kommunes hjemmeside.   Plassen kan sies opp gjennom hele året, med 
unntak av mai, juni og juli.  Det vil si at oppsigelse ved barnehageårets slutt må være 
mottatt i barnehagen senest 1.april. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i 
denne perioden, må man betale for plassen. 

 

 

 



 
 

PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2020/21 

 
Alle som har et arbeidsforhold i barnehagen har taushetsplikt.  Nyansatte må legge frem 
politiattest. 
 

Rød sone: 

Elisabeth Stensgård Moen- ped.leder med sonelederansvar  

Cecilie Stavrum Myrvold – ped.leder  

Inger Granholmen – assistent 

Malin Jansen - fagarbeider 

Lirije Belegu – fagarbeider  

Monika Hansen – assistent  

Tuva Hauge Stordahl - lærling 

 

 

Blå sone: 

Joanna Wlodek – ped.leder med sonelederansvar 

Unni Bredholt- ped.leder 

Charlotte Magnussen – assistent  

Kjersti Olsen – fagarbeider 

Marius Melbye - assistent 

 

 

Gul sone: 

Mia Kjexrud – ped.leder med sonelederansvar  

Cathrine Langmo Solhaug -ped.leder 

Magnus Brenne Hanslien – ped.leder 

Elisabeth Storjord – assistent  

 

Teamleder: Kjersti Haga Winsnes 

 

 


