
Referat fra foreldremøtet den 1. September 2015: 

• Vi startet med en presentasjon av foresatte, og ansatte i barnehagen. Gikk igjennom 
vikarene til slutt. 
 

Nytt barnehageår: 

• Barnegruppa: 
 Vi gikk gjennom alle barn, 31 til sammen, fordelt på 4 grupper ut i fra alder: Rød, gul, 
grønn og blå. Rød og gul er oppe på timotei, og Grønn og blå er nede på Løvetann. 
 

• Årsplan 2015 - 2016:  
Vi gikk gjennom årsplanen litt raskt. Tok med i hovedsak det som er nytt i årsplanen. 
Eksempel på dette er: Temadag i stedet for karneval, oppvekstprogrammet som 
innebærer fokus på fysisk aktivitet og kosthold, barnas trimbokser, som vi tenkte å ha 
framfor å gå til de nåværende trimboksene på øya. Dette innebærer at vi setter opp 
boksene så nært at også de minste barna klarer å nå de nærmeste, og noen så langt 
unna at de litt større barna klarer å gå dit. Om noen har postkasser som de ikke bruker 
tar vi gjerne imot dette. Det ble også nevnt gymsal, og at på grunn av tidspunktene vi 
får låne gymsal, blir det i hovedsak timotei som bruker gymsalen. Vi har kuttet ut lunsj 
en gang i uken, og valgt å ha en uke med lunsj hver dag. Dette for å dekke alle barna. I 
tillegg vil det være mer økonomisk og sparsomt. Barna må ha med matpakke til 
frokost og eventuelt til fruktmåltidet på slutten av dagen. Til slutt ble tema planen for 
barnehageåret 2015 – 2016 vist fram, der står satsningsområdene inni og det ble 
informert om at den ligger som vedlegg til årsplanen. Det ble også nevnt at årsplanen 
ikke er godkjent av SU enda, men det blir gjort så snart styrer er tilbake.  
 

• Barnehagens åpningstid: 
Fremdeles åpningstid fra kl.7 – 16.45 med muligheten for utvidet åpningstid fra 6.30 
eller 6. 45 – 17.00 ved behov fram til saken blir vedtatt i kommunestyret. Det ble også 
nevnt at for barnehagen sin del er det lettere å være fleksibel på dette ved en 
begrensning på 2 dager i uken per foresatt.  
 

• SU: Valg av ny representant:  
Etter nytt valg er representantene i SU: 
Foreldrenes representanter:  
Guro C. Jensen(leder) 
Ann Katrin S. Thorsø 
Barnehagens representanter: 
Siri Skogmo 
Ann Helen Nubdalseng 
Sekretær:  
Turid F. Sund 



Kommunens representanter: 
Mona Fossland 
Eivor Hagerup 

• Fotografering:  
Dette ble tatt opp på foreldremøtet i vår, og det ble besluttet at vi tar gruppebildet i 
barnehagen, og enkeltbilder blir tatt utenom barnehagen, utenfor åpningstiden til 
barnehagen.  
 

• Barnehagens hjemmeside: 
Her ble passordet til hjemmesiden gjentatt. Det ble også informert om at passordet må 
brukes når vi legger ut bilder på hjemmesiden. Ikke til å lese månedsplan og 
månedsbrev, med mindre det er bilder i månedsbrevet av barna. Da må passordet bli 
benyttet. Informerte også om at passordet henger opp i gangen mellom grov og 
fingarderoben ned på Løvetann.  
 

• Avdelingsvis: 
På grunn av litt få foresatte valgte vi ikke å dele oss avdelingsvis, men heller å ta det 
felles. 
 
Det ble en del praktisk informasjon om hverdagen på hver avdeling. 
 
Løvetann:  
Løvetann har opplegg med blå og grønn gruppe en dag i uken, samtidig har blå gruppa 
førskoleklubb en dag i uken. Hver torsdag har vi tur dag, og blå gruppa har også en tur 
i måneden sammen med første klasse på skolen. Vi blir også invitert på skolen på 
adventslunsj, og påskefrokost.  
 
Timotei:  
Timotei er delt opp i gul og rød gruppe. Gul gruppa er de som er født i 2012, og rød 
gruppa er de som er født i 2013 og i 2014. Hver gruppe har opplegg en gang i uken. 
Det blir felles turdag for gul og rød gruppa på fredager.  
 
Det ble også noen spørsmål i forhold til tur. Det ble blant annet spurt om det er 
valgfritt hvilken drikke og mat det skal være med på tur. Det ble fortalt at drikke er 
valgfritt, men helst ikke yoghurt på tur. (Den kan eventuelt spises til frokost) Det ble 
også nevnt at vi drar på tur senest kl. 10, så vi ønsker at alle barn er til stede før kl.10, 
men om du blir senere har vi en turtelefon som foresatte kan ringe til for å høre etter 
hvor vi er. Telefonnummer til turtelefon: 917 34 090 
 
Timotei blir å dra på mindre turer, slik at de kan gå tilbake til barnehagen å spise. Gul 
gruppa blir med løvetann på tur av og til.   
 
 
 



Foresatte fikk tid på seg til å diskutere deres konkrete forventninger til barnehagen, 
som kan fremme samarbeidet mellom barnehage og hjem, og vi hadde også noen 
forventninger for og fremme samarbeidet. Dette er forventningene som kom fram på 
foreldremøtet: 
 
Foresattes forventninger til barnehagen:  
1. Noen mente vi var dyktig til og møte foresatte i gangen, og andre ønsket at vi ble 

flinkere til å møte dem i gangen. Vi fikk også positive tilbakemelding på at vi var 
dyktig til å fortelle om barnet har slått seg i løpet av dagen eller liknende. 

2. SU må ta tak i Hailla.  
3. Ønsker at det gis mer informasjon i forhold til garderobeplass når noen er nye, 

eller kommer ned fra Timotei til Løvetann.  
4. Barnehagen må bli flinkere til å fortelle hva vi har gjort i løpet av dagen. 

Barnehagens forventninger til foresatte:  

1. Klargjør så mye som mulig i matboksen. 
2. Smør solkrem eller kuldekrem før barna kommer i barnehagen. Vi smører ved 

behov senere på dagen.  
3. Vi ønsker ordentlige klær, som tåler litt. Sørg også for at skifteklær er på plass til 

en hver tid. En god regel: Det dere får med hjem, tar dere med tilbake til 
barnehagen. NB: Husk å sjekke sekkene for våte/skitne klær. 

4. Har dere spesielle ønsker i forhold til hva barnet skal ha på i utetiden. Legg det 
fram så vi lett kan se det.  

5. Timotei ønsker at uteklærne henger oppe fra morgenen av, slik at barna kan kle på 
seg oppe. Dette for at barna får mer ro og rom til å kle på seg selv, og lettere for 
oss voksne å veilede barna i påkledning.   

6. Orden tursekken før barnet kommer i barnehagen. NB: Viktig å ha med mat, 
drikke, eventuelle skifteklær og ekstra klær om det er vått/kaldt ute. Husk også å 
ha med mat som egner seg på tur.(Eventuelt yoghurt kan spises til frokosten i 
barnehagen.) 

7. Om dere tar fri en dag, skal barnehagen få beskjed innen kl.10 på morgenen.  
8. Sjekk hjemmesiden jevnlig. Tips: Abonnement på hjemmesida er mulig. Både på 

løvetann, timotei og forside.  
9. Vi forventer at dere hilser på oss ansatte under levering/henting av barnet ditt.   
10. Vi forventer at barna er hjemme når de er syke.  
11. Mobilbruk: Gjør dere gjerne ferdig i telefonen før dere kommer inn i barnehagen. 

Vi ønsker å se dere, og kunne gi dere beskjeder, og ta i mot eventuelle beskjeder. 
Barnet ditt ønsker kanskje også å løpe til dere og hilse på ved henting.  

12. Det er også noen små ting som kan hjelpe barnet gjennom hverdagen. Har barnet 
ditt hatt litt urolig søvn om natten, enten det er på grunn av drømmer eller andre 
ting, så si i fra til barnehagen slik at vi kan tilrettelegge hverdagen på best mulig 
måte for deres barn.  



13. Si fra til oss på en konstruktiv måte om det er noe dere reagerer på, eller ikke er 
helt enige i.  Spør også gjerne om det er noe dere lurer på. Vi tåler det  NB: Gi 
oss gjerne positive tilbakemeldinger om det er noe dere er fornøyd med også  På 
denne måten kan vi forbedre oss og i tillegg fortsette med det dere er fornøyde 
med.   

14. Fortell gjerne om hvordan natten har vært, det har mye å si hvordan vi kan møte barnet.  

 

 

 

 


