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HØBB barnehager 

Hauglegda barnehage 

Hauglegda barnehage har 90 barnehageplasser og 
består av fem avdelinger. Fire av avdelingene er for 
barn i alderen 2-6 år, og det er plass til 19 barn på 
hver avdeling. Dette er avdelingene Furutoppen, 
Røsslyngen, Tyrirota og Torvmyra. 
Småbarnsavdelingen heter Maurtua og har plass til 
14 barn i alderen 0-3 år. Maurtua ble påbygd i 2008, 
og har et eget avskjermet uteområde på baksiden 
av barnehagen. Barnehagen ligger vest i Nordbyen, 
ved veien opp mot turparkeringa i Jensgurilia. 
Naturen rundt barnehagen blir mye brukt til turer 
og utflukter. Barnehagen har også et flott område 
med gapahuk like i nærheten.    
 
Personalet som er tilknyttet avdelingene, består av pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og 
assistenter. 
 

Øvre Bergmo barnehage  

Øvre Bergmo er en koselig en-avdelings barnehage 

med 19 plasser for barn i alderen 0-6 år. 

Barnehagen ligger på Bergmo, vest for Bergmo 

Omsorgsenter og matvarebutikken Kiwi. Kviltorp 

skole og Bergmo ungdomsskole ligger i 

gangavstand til barnehagen. Det gjør også Katthola 

med skog, mark, bekk, bakker, og skøytebane om 

vinteren. Asteroparken er ofte besøkt, og 

Retiroskogen og Retiro er også i gangavstand.  Det 

er busstopp rett utenfor barnehagen, så det er også 

lett å komme seg på lengre turer. 

Øvre Bergmo barnehage er en flerkulturell barnehage. Her er et stort mangfold av barn og foreldre fra 

mange forskjellige land. Det er mange språk og kulturer representert, og personalet har stort fokus på at 

alle skal føle seg sett og verdsatt. 

Personalgruppen på Øvre Bergmo består av 2 pedagogiske ledere og 3 barne- og ungdomsarbeidere / 

assistenter.  

  



Kontaktinformasjon 
Hauglegda barnehage  

Romemyra 2, 6429 Molde 

Telefon enhetsleder: 412 98 735 

Øvre Bergmo barnehage  

Nøisomhedsvegen 30, 6419 Molde  

Telefon: 469 53 816

Assisterende styrer 902 61 788 Tyrirota 952 24 695 

Furutoppen 952 23 737 Torvmyra 952 24 045 

Røsslyngen 952 26 533 Maurtua 991 23 228 

 

Åpningstider 
Barnehagene er åpen mandag til fredag fra kl. 7:30 til 16:30. 
 
Dette er også personalets arbeidstid, og vi ber derfor om at det vises respekt for dette, ved at barna blir 
levert og hentet innenfor åpningstiden. 
 
Personalet har 5 planleggingsdager i året hvor er barnehagen stengt. Disse dagene finner du på 
kommunens hjemmeside, i årsplanen eller på barnehagens egne sider. 
  
Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt, og onsdag før påske stenger barnehagene kl. 12:00. 
 

Barnehagehverdagen  
Både barnehagene og de forskjellige avdelingene har en noe ulik dagsrytme. Dagsrytmen er lagt opp og 

tilpasset den aktuelle barnegruppen, med utgangspunkt i barnas alder, behov og interesser. En god 

struktur med fast dagsrytme og aktiviteter skaper forutsigbarhet og trygghet for både barn og foreldre. 

Dere får mer informasjon om dette fra deres avdeling.  

Hviling 

Alle barna hviler en stund i løpet av 
dagen. For de eldste barna kan det 
skje ved høytlesing, lydbok eller film, 
sittende i sofa eller liggende på 
madrasser.  
De fleste av de yngste sover ute i 
vogn, mens noen barn sover inne. 
Dette avtales individuelt med 
foreldrene. Barn som skal sove i 
vogn, må ha med egen vogn som er 
tilpasset barnet. Det er foreldrene 
som er ansvarlig for det nødvendige 
utstyret, som f.eks. seler, for å sikre 
at barnet er trygt i vognen.  
  

https://www.barnehage.molde.kommune.no/barnehageruter-2016-2017-og-2017-2018.5091413-263806.html


Tradisjoner 

Begge barnehagene har flere ulike markeringer i løpet av året, både for barna i barnehagen og 

arrangement for barn og foresatte. Eksempler på dette er karneval for barna, sommerfest og 

påskefrokost. Dette gjøres noe ulikt både i barnehagene og på avdelingene, så informasjon om de ulike 

markeringene blir gitt fra den enkelte avdelingen i god tid.  

Mat i barnehagen  
Barnehagen står for alle måltidene i barnehagen. Vi legger vekt på et sunt kosthold, og varierer 
måltidene mellom brødmat, gryn og varmmat. Barnehagen serverer frukt/grønt til måltidene gjennom 
dagen og barna får melk, vann, eller annen drikke tilpasset sitt behov til alle måltid. 

Medisinering og rutiner ved sykdom  
Gi beskjed til avdelingen om morgenen dersom ditt barn er sykt. Dersom barnet blir sykt i barnehagen, 
vil personalet ringe til foreldrene, og barnet må hentes snarest. Smittefaren er stor i en barnehage, når 
barn er syke må de være hjemme til de er friske nok til å delta i alle barnehagens aktiviteter – både 
innendørs og ute. 
 

Tiltak for å begrense smittespredning  

- Barnet skal holdes hjemme 48 timer etter utbrudd av oppkast og diare.  

- Barn skal være hjemme ved feber eller redusert almenntilstand.  

 

Medisinering i barnehagen 

Generelt skal all medisinering av barnet foregå hjemme og bare unntaksvis skal barnehagens ansatte gi 
barna medisin. Unntaket gjelder først og fremst barn med kroniske lidelser som må ha medisin for å 
fungere i hverdagen. I disse tilfellene følges egne rutiner i forhold til opplæring og utlevering av medisin. 
 

Korona 

I 2020 ble vi kjent med covid-19-viruset, også kalt korona. Håndteringen av denne pandemien legger 
ytterligere føringer på driften, personalet som jobber og familiene som bruker barnehagen. Reglene som 
gjelder for korona endres relativt hyppig, 
men det som fastholdes er fokus på god 
hygiene og at syke mennesker holder seg 
hjemme. Barnehagene forholder seg til 
den sentrale smitteveilederen som 
kommer fra myndighetene, samt lokale 
presiseringer av reglene som oppdateres 
på kommunens hjemmesider. Disse 
reglene trumfer da eventuelle regler 
dere finner ellers i dette velkomstheftet. 
Vi ber dere der hjemme om også holde 
dere oppdatert på gjeldende regler.  
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
https://www.molde.kommune.no/koronaviruset/
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=450568075


Barnehagens digitale plattform 

All informasjon fra Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager legges ut på 
barnehagenes hjemmesider og foreldreportal. På barnehagenes 
hjemmeside vil det finnes informasjon som gjelder hele enheten og som 
gjelder over tid. Eksempler på dette er enhetens årsplan, velkomsthefte 
til nye foreldre, informasjon om barnehagen, bilder av de ansatte og 
kontaktinformasjon. Hjemmesiden bør sjekkes av brukerne for evt. ny 
informasjon noen ganger i året, eller når barnehagen gir beskjed om det.  

 
På foreldreportalen får du som forelder all informasjon du trenger om 
den eller de avdelingene du hører til. Foreldreportalen brukes til å 
dokumentere det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Eksempler på hva 
du vil finne på foreldreportalen er avdelingens situasjonsrapport, viktige 
datoer, bildegallerier og annet som er aktuelt for din avdeling. Alle 
foreldre skal opprette bruker på foreldreportalen ved oppstart og bør 
besøke foreldreportalen minimum en gang i uken, gjerne oftere. 

Digital praksis  
I HØBB har alle avdelingene nettbrett med projektor, smarttelefoner, PC og digitalt fotoapparat som vi 

benytter i vårt daglige arbeid sammen med barna. I tillegg er barna med når vi skal kopiere, laminere og 

bruke printer. Personalet er aktive sammen med barna når vi jobber med digitale verktøy, og vi bruker 

verktøyene som en av mange metoder til å utforske, undre oss, lære og leke sammen med barna. 

Reservasjoner 

Ved oppstart i barnehagen får foreldrene utdelt et skjema hvor de bekrefter/reserverer seg for ulike 

former for bilde- og mediebruk. Vi bruker både film og bilder i barnehagen som et hjelpemiddel i det 

pedagogiske arbeidet, både i hverdagssituasjoner og ved spesielle anledninger.  

Forsikring 

Molde kommune har en kollektiv ulykkesforsikring for alle barn i de kommunale barnehagene. Den 

dekker ulykker som skjer i barnehagen og innenfor barnehagens område. Likeledes dekker den ulykker 

som måtte skje på vei til og fra barnehagen, samt på utflukter/turer under ledelse av barnehagens 

ansatte.  

Sosiale medier 
Bruk av sosiale medier er stadig økende. Vi vil derfor understreke at det er bare HØBBs hjemmeside og 

foreldreportal som er enhetens informasjonskanaler på internett. Hauglegda og Øvre Bergmo har ikke 

egne offisielle sider på Facebook eller andre sosiale medier. Ansatte i enheten gir aldri ut informasjon fra 

barnehagen hverken som privatpersoner eller som ansatte i HØBB utover de offisielle 

informasjonskanalene til HØBB – hjemmeside og foreldreportal.  



Bildebruk 

Det er strengt forbudt å dele bilder av andres barn i sosiale medier uten at 

barnets foreldre har samtykket til at bildet publiseres. Det er ønskelig at 

foreldre generelt sett ikke publiserer bilder tatt i barnehagen. Enheten 

publiserer bilder fra hverdagen til barna på foreldreportalen, dersom 

foreldrene har samtykket til dette. Disse bildene blir tatt og brukt for å vise 

frem hverdagen til barna, og har situasjonen i fokus og ikke enkeltbarn og 

bilder med synlig ansikt 

Betaling for opphold 
Det er Molde kommune som krever inn foreldrebetalingen. Dere mottar faktura i posten. Det betales for 

11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. 

Kostpenger 

Kostpengene blir fakturert i samme faktura som barnehageoppholdet. Molde kommune har vedtatt 

samme sats for kostpenger, og for tiden er satsen på kr. 350,- pr måned. 

Oppsigelse av barnehageplass 

Oppsigelse av plass skal skje skriftlig. Oppsigelsesfristen er 1 måned, og gjelder fra den 1. i den 
etterfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales for barnehageåret ut. Oppsigelse 
sendes elektronisk, på Molde kommunes hjemmeside. 
 

 

Ferie 
Vedtekter for kommunale barnehager: 

Barna skal ha minst 5 uker ferie i løpet 

av et barnehageår. 3 av disse skal være 

sammenhengende i perioden 15. juni til 

14. august. Planleggingsdagene regnes 

som den femte ferieuken. Feriedager 

skal meldes i forkant. Annen 

ferieordning vurderes særskilt av 

enhetsleder etter skriftlig søknad fra 

foresatte. Dette gjelder også barn som 

skal begynne på skole.  

Hauglegda barnehage holder åpent gjennom hele sommeren, men avdelinger og baser slår seg sammen 

alt etter hvor mange barn som oppholder seg i barnehagen gjennom sommeren. 

https://pixabay.com/photos/spring-tree-flowers-meadow-276014/


Øvre Bergmo barnehage holder som regel åpent dersom barnetallet utløser to ansatte. Dersom 

barnetallet noen uker er lavere, vil Øvre Bergmo holde stengt, og barna vil da få plass på Hauglegda disse 

ukene. Ett personal kan maks ha ansvaret for 6 barn over tre år, eller 3 barn under 3 år. Kjent personell 

vil alltid være på jobb i størstedelen av dagen selv om den ene barnehagen holder stengt. 

 

Styringsdokumenter 

Lov om barnehager: Barnehagen arbeider etter lov om barnehager med forskrifter og utgjør sammen 
med FNs barnekonvensjon grunnlaget for innholdet i barnehagen.  

 
Rammeplan for barnehager: Årsplanen: er et arbeidsredskap for personalet, samtidig som den beskriver 
og dokumenterer arbeidet vårt i hverdagen for foreldre, barnehagens eier og andre samarbeidspartnere. 
Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget for barnehagen.  
«De eldste i barnehagen»: Dette heftet gis ut til foresatte året før barnet begynner på skolen, og tar for 
seg overgangen mellom barnehagen og skolen. 
«Ny i barnehagen»: Tar for seg det første året i barnehagen og vektlegger tilvenningsperioden.  
 

Samarbeid  

Foreldresamarbeid  

Gjensidig tillit og åpenhet er viktig i samarbeidet 
mellom barnehagen og hjemmet. Vi ønsker å ha 
et nært forhold til foreldrene i vår enhet. Dette 
skjer blant annet gjennom den daglige kontakten 
ved bringing og henting, informasjonstavle i 
garderoben, foreldresamtaler og foreldremøter, 
og dugnader og foreldrearrangement som holdes 
gjennom året. Et godt samarbeid mellom 
barnehage og hjem gjør at barnehagen lettere 
oppleves som et godt og trygt sted å være for 
barnet 
 
For å sikre dette samarbeidet mellom barnehagen 
og hjemmet skal barnehagen ha et foreldreråd og 
et samarbeidsutvalg.  
 
Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte 
til alle barna i barnehagen. De skal fremme felles 
interesse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for 
foreldrenes forhold til barnehagen.  
 



Foreldreutvalget (FAU) består av to valgte representanter fra hver avdeling som velges årlig på 
avdelingenes foreldremøte på høsten. Enhetsleder kaller FAU inn til det første møtet etter valget er tatt. 
I møtet velges leder og nestleder for FAU. Leder for FAU får ansvar for å kalle inn til FAU-møter gjennom 
året i samråd med enhetsleder. 
 
Samarbeidsutvalget (SU) består av leder og nestleder i FAU, tillitsvalgt og verneombud fra personalet og 
en fra det politiske styret i kommunen, som representerer barnehagens eier. Til sammen utgjør dette et 
samarbeidende organ som har ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens 
enhetsleder. Blant annet vedtar SU barnehagens årsplan. 
 
 

Tverrfaglig samarbeid 

Vi tar jevnlig imot elever og studenter som trenger praksis i lengre eller kortere perioder. Dette oppleves 
som utviklende og positivt for både barn og voksne i barnehagen. Vi har også i perioder lærlinger og 
andre i arbeidspraksis, f.eks. fra NAV og Astero. Vi har samarbeid med andre instanser som f.eks. 
helsestasjon, PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste), logoped, barneverntjenesten, andre barnehager, 
skole og BUP (Barne- og ungdomspsykiatri). 

Klær og utstyr i barnehagen 
Barna trenger tilstrekkelig med klær og utstyr i barnehagen og alt må være tydelig merket med navn. 
Gode klær som er romslig og gir mulighet for bevegelse bidrar til gode uteopplevelser! 
 
Utstyrsliste: 

Barnet bør ha minst to hele klesskift liggende i barnehagen: 
Innesko eller tøfler 
Regntøy – regnbuksa må ha strikk under foten. 
Parkdress til vår, sommer og høst. Foret 
vinterdress. 
Fleece/ull genser og bukse, eller dress. 
Votter; tykke, tynne og regnvotter. 
Luer, 2 stk  
Hals/buff 
Ullsokker 
Gummistøvler 
Skotøy tilpasset årstid 
Drikkeflaske 
 
Bleier: For å lette bleieskift i barnehagen ønsker 
vi at barna har bleier med tape i sidene. 
Barn som sover i vogn må ha med egen vogn som er tilpasset barnet. Foreldre har ansvar for at vognen 
har seler og er trygg for barnet å sove i. Det er viktig at dyne/pose er tilpasset årstid og værforhold. 
Vognen skal ha regntrekk og myggnetting. 
 

https://pixabay.com/photos/socks-knitted-colorful-wool-3144491/


 

 

Overganger 

 

Mellom avdelingene 

Barn som starter på småbarnsavdelingen Maurtua i Hauglegda Barnehage, flytter etter ett år over til en 

av de fire andre avdelingene. Når det nærmer seg flytting, vil barnet sammen med personalet besøke 

den nye avdelingen ofte slik at barnet blir kjent med de voksne og avdelingen ellers. 

 

Fra barnehage til skole 

Se mer: “Fra eldst til yngst i Molde kommune” 

Vi i HØBB skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 

som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Samarbeid mellom foresatte, 

barnehage og skole/SFO har stort fokus. 

Høsten 2017 ble planen «Fra eldst til yngst – samarbeid mellom barnehage og skole» vedtatt. 

https://www.molde.kommune.no/_f/p2/i3523cb12-47ac-407d-8fd0-01eed714a19b/plan-fra-eldst-til-yngst-revidert-10617.pdf
https://pixabay.com/photos/kids-painting-school-drawing-draw-2985782/

