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Presentasjon av ansatte og foresatte.  

Vi ønsker et godt og nært samarbeid derfor ønsker vi tilbakemeldinger på 

arbeidet vårt. Ros gis i plenum men derom det er noe dere stiller dere undrende 

eller kritisk til må det tas opp med ped.leder.  

 

Husk å si hade til barna når dere går. Det er naturlig at de gråter, for dere er 

nummer en. Vi bruker huset mitt som et overgangsobjekt. 

 

Dere kan levere barna når dere ønsker, men gi oss beskjed dersom barna er syke 

eller har fri. 

Er barna syke eller allmenntilstanden ikke er bra må barna holdes hjemme.  

 

Vi gikk gjennom dagsrytmen (ligger under fanen organisering). 

Frokosten starter 8.00- 8.30, fint om de som skal ha frokost kommer til klokken 

8.00.  

Vi har morgensamling klokken 9.15. Her synger vi og har rim og regler.  

Etterpå deler oss i smågrupper. Noen har utelek, noen språk- og leseaktivitet 

eller andre aktiviteter (se ukesrytmen) ligger under fanes organisering.  

 

Når det gjelder klær ønsker vi at barna har på seg praktiske klær og bruk klær 

som dere ikke er redde for. Fint om dere kan sette navn i klær og utstyr.   

 

Dersom det er andre enn dere som skal hente barna må vi få beskjed om det.  

 

Hus å gi oss beskjed dersom dere får nytt telefonnummer eller om det skjer 

forandringer i familiesituasjonen.  

 

Barnehagen stenger 16.30 da slutter også personalet. Fint om dere kan komme 

noen minutter før slik at vi kan stenge klokken 16.30. Dersom dere ser at dere 

blir forsinket må dere ringe slik at vi vet at dere er på vei. Då venter vi ute 

sammen med barna.  
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Vi diskutere bruk av bilder på nettsiden. Vi ble enige om at vi skal lage ukes 

snutter der vi kan bruke bilder som ikke viser bilde av barn, men aktiviteter.  

 

Vi snakket også om Stavangerbarnehagen med søylene, språkkompetanse og 

relasjonskompetanse. Vi jobber aktivt med Toleransevinduet, Den autoritative 

voksen stilen og Trygghetssirkelen. 

 

Vår FAU-representant er Tone, som er mor til Magnus. Tone kan nås på e-post 

og telefonnr: Tone.vennesland@outlook.com telefon; 415 55 208  

Vararepresentant er Aslaug, som er mor til Frida. Aslaug kan nås på e-post og 

telefonnr: Aslaugjulie@gmail.com telefon; 986 85 454. 
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