
Referat fra foreldremøte nye barn/barn som skal over fra      
småbarnsavdeling – Blå, Rød og Gul 2018                             30.05.18  

Møtet startet med en presentasjonsrunde. Barnehagen informerte litt om hvordan vi 

tar imot barn/foreldre og litt om tilvenningsperioden. Allerede fra starten er det viktig 

med gode rutiner for det å si ha det, at man går på jobb. Erfaringen vår er at det er 

lurt å forberede barnet, at når mamma eller pappa går, så sier vi ha det, og går.  

For de barna som blir overført fra Lilla og Grønn avdeling så har vi hatt jevnlige 

besøk før sommeren til den nye avdelingen de skal begynne på . Vi har også hatt 

mye felles utelek.  

 

Dagsrytmen på stor (Klokkeslettene er ca. tider): 

06.45 Barnehagen åpner. Felles oppstart på Lilla og Grønn avdeling for alle 

barna i barnehagen med frokost og frilek. 

07.30 De store avdelingene går inn på Blå og Rød avdeling. 

08.30 

 
Vi deler oss avdelingsvis. Tidspunkt varierer etter hvor mange barn som 

har kommet. Deretter frilek/grupper/planlagte aktiviteter, inne eller ute. 

Det ble sagt litt om vårt fokus på lek: 

Vi ansatte har et spesielt blikk på leken. Noen ganger er det viktig å la 

barna få leke fritt, andre ganger er det viktig å gripe inn for at alle skal være 

inkludert og oppleve gode lekestunder. Vi ser hvordan relasjonen mellom 

barna er. De voksne støtter og hjelper de faller utenfor lek med å få 

vennskap, og støtter dem til å lære å håndtere konflikter. Det ble sagt litt 

om de ulike fellesrommene og bruken av disse. Språkrom, gymrom, 

formingsrom og bibliotek 

10.30 

 
Innholdet i samlingsstunden er veldig variert. Det viktigste er at barna får 

en god opplevelse og er delaktige. Dette er ikke hovedarena for læring i 

barnehagen, det skjer i samtaler og lek og andre aktiviteter. 

Samlingsstunden er et supplement til all læring som foregår. Det er en gøy, 

felles kulturell opplevelse med sang, drama lesestund osv. Vi starter alltid 

med en oppstartsang og velger dagens hjelper. 

10.45 1.måltid: Vi serverer brød m/pålegg, og barna smører selv. Barna lærer 

turtaking og det å spille ordet, lytte til hverandre. 

God bordskikk, som å si værsågod, takk, og rydde opp etter seg hører 

også med. Vi jobber for å skape måltidsglede og lage en god stemning 

rundt bordet. Måltidet er en god arena for språkstimulering. 

11.15 – 14.00  Utelek: Det som ble sagt om lek inne, gjelder på samme måte ute 

Vi fortalte litt om garderobesituasjonen som en læringsarena for 

språkstimulering og selvhjulpenhet.  

14.30 2.måltid. Vi spiser matpakker og lager et fruktfat av den frukten som barna 

har tatt med seg. Vi oppfordrer alle til å ha med seg en sunn og god niste. 

15.00 Hvilestund med lydbok for 3-4.årsgruppe og egen 5.årsgruppe. 

15.00 – 16.45  Frilek inne eller ute. Vi er sammen med småbarnsavdelingene fra 16.15. 



Det blir turdag på torsdager til forskjellige tursteder i nærområdet.  

 

Vi informerte litt om vaktsystemet vårt. Vi har et vaktsystem som sørger for at det er 

flest mulig personal tilstede når det er flest barn. Vi har ulike tidligvakter og 

seinvakter, og en fast midtvakt. På grunn av vaktsystemet vårt er det ikke sikkert 

foreldre treffer en av personalet på deres avdeling på morgenen og ettermiddagen.. 

Siden vi er mye sammen i fellesskap i løpet av dagen så kjenner barna personalet på 

alle avdelingene.  

 

Oppstart på morgenen: 

På morgenen kan det skje at de voksne som barna er mest knyttet til er opptatt i lek, 

og da er det viktig at foreldre viser ovenfor barnet at det går helt fint å bli tatt i mot av 

en annen voksen. Alle ansatte jobber for å bli godt kjent med alle barn.  Er det 

spesielle beskjeder blir de videreformidlet til avdelingspersonalet.  

 Det er også viktig at foreldre følger barnet inn til de ansatte før de går. 

   

Henting på ettermiddagen: 

Det kan bli protester blant barna når de blir hentet. Det er viktig at foreldrene er 

tydelige, selv om barnet protesterer. Eksempel: Jeg skjønner at du ikke vil, men nå 

skal vi hjem, og så kan du leke mer i barnehagen i morgen.  

Det er lurt å Ikke gi barn valget «skal vi gå hjem?». Det samme gjelder i levering, 

korte tydelige rutiner, gå på jobben. 

 

Det ble også informert litt om bursdagsfeiring i barnehagen og at vi oppfordrer 

foreldre til å ha en inkluderende holdning når de inviterer til bursdagsfeiringer 

hjemme. 

 

Referent, Eli Ovnerud, Lene Søreide og Kjersti Blegeberg Sellevåg,  

pedagogiske ledere ved stor avdeling. 


