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RUTINEBESKRIVELSER - SNEKKERN VÅR 2020 

MÅL: 

▪ Barnas og samfunnets beste 

▪ Trygghet, omsorg, fellesskap og smittevern 

Bakgrunn: 

National veileder 

Rammeplan og vårt samfunnsmandat 

 

ORGANISERING AV HVERDAGEN 
Faste smågrupper 

Rammefaktorer: 

▪ Åpningstid/arbeidstid alle ansatte: 08.30-16.00. NB! Alle må ha spist frokost før de kommer i 

barnehagen. 

▪ Voksne tilstede: Ida, Christoffer, Inge og Anne Marit  

              Det kan forekomme fravær ved sykdom. 

▪ Ant barn: 19  

▪ Tilgjengelige områder inne og ute 

▪ Toaletter (vi har tilgjengelig ett på avdeling og ett i grovgarderobe) 

▪ Turområder i skogen 

▪ Været 

Fordelingsplan 

Rammefaktorer: 

▪ Barna deles i 4 grupper med 1 voksen og 4 - 5 barn. 

o Gruppe A+B samarbeider 

o Gruppe C+D samarbeider 

o Gruppene samarbeider i lek inne og ute 

o De går på turer sammen 

o De samarbeider rundt måltider, men holder avstand 

▪ Uteområdet deles inn i 4 soner som tildeles rullerende mellom avdelingene. 

▪ Inneområdet deles inn i lekesoner: Smårom x2 – gr. 1, lekekrok og hovedrom.  

▪ Været: Om alle grupper må være inne: én gruppe på hvert smårom. En samarbeidsgruppe 

deler hovedrommet. Ved måltid må gruppene på smårom bytte rom eller bruke piknik. 

▪ Garderobe og toalett/stelleområdet brukes ikke til lek. Barna som er inne bruker toalettet på 

avdeling. Barna som er ute bruker toalettet i gangen.  

 

LEVERING OG HENTING 
Rammefaktorer: 

▪ Tildelt faste dører og områder fordelt mellom avdelingene. Snekkern bruker døra på 

plattingen ved levering og henting. Følg oppmerking fra porten og inn til avdelingen 

▪ Kort og med minimal kontakt mellom voksne. 

▪ Trygge rolige ansatte og foresatte er viktig. 

▪ Leveres hovedsakelig til fast voksen og barnegruppe. 
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Rutiner: 

▪ Barna leveres og hentes utendørs på avgrenset platting.  

▪ Møtes av voksen fra sin gruppe 

▪ NB! Foreldre må beregne god tid, det kan være «kø» inn i leveringsområdet. Vi etterstreber å 

bruke 2 meter regelen mellom hver familie.  

▪ Grupper av barn som skal være ute blir fulgt til en av barnehagens utesoner. Der venter en 

voksen fra egen gruppe eller samarbeidsgruppe på barnet. 

▪ Grupper av barn som skal være inne blitt tatt imot av voksen fra sin egen gruppe eller 

samarbeidsgruppe ute på plattingen, sier ha det til mamma/ pappa her. 

▪ Hvis det er viktig beskjeder så ber vi om at dette kan tas på telefon før eller etter levering. 

▪ Vi ber om at barna ikke hentes/leveres i tidsrommet 11-13 da dette er en tid med mye 

overganger og med måltid. 

 

HVA SKAL BARNA HA MED: 
 

Sekk med frukt og drikkeflaske: 

▪ Barna tar med seg en sekk med fylt vannflaske og matboks til fruktmåltidet. (Den kan 

inneholde yoghurtpose, brødskiver, ferdig opp skjær frukt) NB! Husk at matboksen skal 

oppbevares i sekken frem til fruktmåltidet ca 14.30   

▪ Barna som skal være inne på formiddagen tar med seg sekken inn og henger den på plassen i 

grovgarderoben. Tar med sekken til sitt uteområde når de går ut. 

▪ Barna som er ute på formiddagen tar med seg sekken sin dit. Tar den med inn ved bytte. 

 

Klær: 

Rammefaktorer: 

▪ Garderobeplassene må deles mellom samarbeidsgruppene (1 og 2) 

▪ Barna skal være vekselsvis inne og ute (se tabell – ukesoversikt). Utetøyet må da tas med hjem 

hver dag for at barnet skal være klart til sin gruppe når det blir levert 

Rutiner: 

▪ Gruppe 1 (Haukene) – har skiftetøyet sitt i kurvene i fingarderoben (inne ved avd). 

Dresser/regntøy og utetøy oppbevares i ikeaposer/handelnett (husk navn), men tas med hjem 

hver dag. Voksne på Snekkern tar dette imot på morgningen og henger det på plass. Henger 

det ut hvis barnet er inne ved henting. 

▪ Gruppe 2(Stjerneklubb) – har skiftetøyet sitt i kurver i grovgarderoben (ute ved inngangen).  

Dresser/regntøy og utetøy henges også opp her, men tas med hjem hver dag. Ta med 

ikeapose/handlenett (husk navn) til oppbevaring av utetøy, henger det ut hvis barnet er inne 

ved henting.  

 

Leker: 

▪ Leker skal ikke medbringes hjemmefra 

▪ Ukens barn og Ludvig. Han må dessverre i karantene hjemme hos Anne Marit på ubestemt tid. 

Han kommer til å sende hilsninger, bilder og oppdateringer underveis       Han skal i 

«karantene» sammen med Lekestua sin avdelingsbamsen Linus 

▪ Leker og materialer som blyanter, hviskelær, malepensler med mer fordeles i kasser til hver 

samarbeidskohort/kohort. 
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RUTINER FOR OVERGANGER I LØPET AV DAGEN: 
Overgang inn/ut (og antall i garderoben): 

▪ Ved bytte av hvilke samarbeidsgrupper som er inne/ute skal overflater på avdelingen vaskes.  

▪ Ved bytte av hvilke samarbeidsgrupper som bruker leker som kan benyttes felles, skal disse 

vaskes. Gruppene har hvert sitt rom med faste leker (fordelt mellom gruppene) 

▪ En gruppe med voksen i garderobe (mellom og grov) om gangen. Evt. samarbeid med annen 

gruppe ved behov for mindre gruppe i garderoben. 

▪ Grovgarderoben deles mellom Snekkern og Minsten. I kortere tidsrom kan begge avdelingene 

ha en gruppe der, grovgarderoben er skilt ved hjelp av en skillevegg. 

▪ Gruppen som er inne på formiddagen er ute til ca. kl. 12/12.30, slik at gruppen ute kan gå inn. 

▪ Overgangen skjer slik at alle barna er ute før noen kommer inn. I et kortere tidsrom fører 

dette til flere barn utendørs. Det vurderes heldigere enn en samling av flere barn inne. 

 

Organisering av måltider: 

Rammefaktorer: 

▪ Gruppe som er ute på formiddagen (8.30-12/12.30) spiser lunsj ute og frukt inne. 

▪ Gruppe som er inne på formiddagen (8.30-12/12.30) spiser lunsj inne og frukt ute. 

▪ Ved dårlig vær slik at lunsj ute ikke kan gjennomføres må gruppen inne spise tidligere (11?) slik 

at de kan være ute til 11.30/12 og gruppen ute kan komme inn for å spise. Eventuelt 

tilrettelegges det slik at barna er delt på smårom på avdelingen slik at alle spiser inne. 

▪ Om alle grupper må være inne: én gruppe på hvert smårom. En samarbeidsgruppe deler 

hovedrommet. Ved måltid må gruppene på smårom bytte rom eller bruke piknik.  

Rutiner måltider inne: 

▪ Barn og voksne vasker hender før og etter måltid. 

▪ Bordet rengjøres med vann og såpe før og etter måltid. 

▪ En gruppe sitter ved bord på smårom, en gruppe sitter ved bord i hovedrom.  

▪ Hver gruppe sitter sammen med sin voksen, som smører brødskiver porsjonsvis til barna.  

▪ Barna drikker melk/vann av kopper som kan vaskes eller engangskrus som kastes. 

▪ Ved frukt henter ansatt i barnas gruppe frukten fra barnas sekk. 

▪ Barna får krus som settes til vask eller kastes etter bruk når de er tørste. 

Rutiner måltider ute: 

▪ Barn og voksne vasker hender med såpe og vann eller våtserviett og håndsprit før og etter 

måltid. 

▪ Barna bruker egne flasker eller engangskopper 

▪ Lunsjen kan smøres inne og tas med ut/matpakker, eller smøres av voksen ute. Serveres 

porsjonsvis til ett og ett barn. 

▪ Barna spiser med sin gruppe, på egnet plass på sitt uteområde. 

▪ Ved frukt ute henter barna frukten fra egen sekk. 

 

Tur: 

▪ Samarbeidsgrupper går på tur sammen til felles turplass 

▪ Det skrives risikovurdering før tur 

▪ Barna benytter toalettet i barnehagen før tur. 

▪ Toalettbesøk ute gjøres vekk fra turplassen der barn ikke oppholder seg. Hansker brukes av 

voksne. Barn og voksne vasker hender med våtserviett og håndsprit/spritserviett i etterkant. 
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Små poser/hundeposer medbringes for individuelt kast av søppel. Småposene samles i felles 

søppelpose. 

▪ Måltider på tur følger rutiner for måltider ute (se over) 

 

 

Kontakt 

Hvis det er noe dere lurer på eller føler dere mangler informasjon om omhandlende Snekkern i denne 
planen, så tar dere kontakt med oss på mail. Vi svarer på ting så godt vi kan. 

Snekkern: snekkern@sommerly.no  

Ida(pedagogisk leder): ida.torgersen@sommerly.no 

Anne Marit(pedagogisk leder): anne.marit.bakke@sommerly.no  

Spørsmål angående drift rettes til daglig leder; dagligleder@sommerly.no  
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