
 

 

 

 

Serviceerklæring for de kommunale barnehagene i Lunner  
 
"Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen - nær byen!” 
 
 
SERVICEERKLÆRING  
Erklæringen skal, sammen med beskrivelsene av barnehagetilbudene og barnehagens vedtekter, 
medvirke til at innhold og organisering så langt det er mulig samsvarer med brukernes behov.  
 
Hva kan du forvente når du søker en barnehageplass?  

 Tilgang til informasjon om opptaksregler og saksbehandling ved opptak 

 Informasjon om kommunale og private barnehager, alderssammensetning, satsningsområder og 
oppholdsbetaling 

 Ved behov få hjelp til å fylle ut søknadspapirene 

 Svar på tildelt plass innen 4 uker etter søknadsfristen 

Hva kan du forvente når ditt barn har fått barnehageplass?   

 Velkomstbrev fra barnehagen med forslag til besøksdag og tentativ oppstartdato 

 Et pedagogisk tilrettelagt tilbud tilpasset alder og modning.  

 Trygghet og forutsigbarhet.  

 At ditt barn blir sett og hørt 

 God dialog med et kompetent barnehagepersonalet 

 Et sikkert og stimulerende lekemiljø inne og ute 

 1-2 foreldremøter og 2 foreldresamtaler pr år. 

 God informasjon og planer som beskriver barnehagens innhold og organisering, herunder 
informasjon om kommunes lese- og skriveopplæringsplan 

 
Hva kan ditt barn forvente når det er i barnehagen?  

 At barnehagen er et trivelig sted å være. 

 Tilstedeværende voksne som gir mye omsorg 

 En hverdag preget av glede og humor 

 Noen å leke med inne og ute 

 Uteliv og turer i nærmiljøet i all slags vær. 

 Mulighet til å utvikle et positivt selvbilde, nysgjerrighet og skapende evner. 

 Respektert som en selvstendig person med egen identitet, behov og interesser.  
 
Hva kan barnehagen forvente av deg som forelder: 
 

 At du gjør deg kjent med og respekterer barnehagens vedtekter og øvrige regelverk 

 At du gjør deg kjent med barnehagens innhold og organisering gjennom tilgjengelige planer og 
annen informasjon 

 At du deltar på foreldresamtaler, foreldremøter og andre foreldrearrangementer 

 At du medvirker til et positivt samarbeid mellom hjem og barnehage 

 At du gir barnehagen informasjon om forhold som har betydning for barnets trivsel 



 At du gir tilbakemelding på hvordan du opplever barnehagen, herunder svare på 
brukerundersøkelser 

 At du følger folkehelseinstituttet anbefalinger for smittevern   
 
 
Hva kan du ikke forvente av barnehagen? 
 

 At det om vinteren alltid er brøytet eller strødd helt frem til barnehagens inngangsdør 

 At det settes inn vikar ved sykdom 

 At planlagte aktiviteter alltid blir gjennomført 
 
Forbedring av barnehagenes service  
 
Dersom du opplever at barnehagen ikke yter den servicen som er beskrevet i denne erklæringen, vil 
vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med barnehagen der ditt barn har plass og snakk om hva du ikke 
er fornøyd med. Barnehagen vil drøfte dette og så langt det er mulig rette på forholdene. 
 

Du skal vite at i barnehagen:  

 Har ansatte taushetsplikt 

 Må ansatte levere politiattest før ansettelse 

 Kan det i samarbeid med foreldrene formidles kontakt med barnehageteamet, pedagogisk - 
psykologisk tjeneste, helsestasjonen, barnevernstjenesten, psykiatritjenesten eller andre  
aktuelle hjelpeinstanser  

 Barnehagene i Lunner kommune drives etter Lov om barnehager  
m/ forskrifter, bl.a. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

 
 
 
Vi ønsker deg velkommen som søker til Lunner Kommunes barnehager. 
 


