
Referat fra foreldremøte 08.09.21 

Styrer ønsket velkommen! 

Vi hadde en presentasjonsrunde av foreldre/foresatte. 

Sak 1: Covid 19. 

Vi er på grønt nivå, det vil si at vi kan drive tilnærmet som tidligere, med små 

tilrettelegginger: 

- Husk å holde en meters avstand til andre  

- Vasking/ spriting av hender når du/dere kommer 

- Nyoppstått luftveisinfeksjon, bli hjemme til symptomene er på vei ned igjen og 

allmenntilstanden er god. (ta kontakt hvis du er usikker) 

Sak2: Barnehageåret 2021-22: 

Storbarn er fulltallig, 18 barn. På småbarn er det så mange barn at de deles i grupper i 

deler av dagen. En gruppe barn har da tilholdssted på Rødkløveren.  

Det ble informert om et barn som har hatt nedsatt hørsel og har noe forsinket 

språkutvikling. Lavrans kan slite med sosiale koder. Han har noen utfordringer med å 

gjøre seg forstått og forstå, det kan lett oppstå misforståelser. Han har ressurs og det 

er alltid en voksen til stede. 

Satsingsområder: «Vi skaper sammen» 

Dere vil få informasjon om dette gjennom periodeplaner, månedsplaner og daglig 

informasjon. Disse legges ut på hjemmesiden og Visma. 

Informasjonshefte: Alle fikk tildelt et informasjonshefte for barnehageåret. 

Årsplan for barnehagen: Den finner dere på Namsos kommunes hjemmeside. 

Sak 3:  SU- foreldrerepresentant: 

 For foreldrene ble Thomas Larsen og Line Hansen valgt 

Barnehagen hadde tidligere valgt inn Camilla Ytterdahl og Unni Larsen som 

barnehagens representanter. 

 I tillegg har vi Siri Andreassen Devik fra kommunen med Frode Båtnes som vara. 

Case:  Ann Helen og Camilla hadde en case underveis der foreldre måtte reflektere og finne 

mulige løsninger. Det kom mange gode innspill.  

Sak 4: Barnehagens hjemmeside og Visma-appen 

Visma appen kan dere laste ned på telefonen (Visma foresatt). Dere må bruke bank id 

ved første gangs innlogging. Her legger vi ut mye informasjon og bilder. 

OBS: Dere kan bli kastet ut etter noen uker, da må dere logge inn på nytt. Sjekk 

appen ofte, slik at dere vet at den er «oppe». 



Hjemmesiden er også i bruk, men vi prøver å bruke Visma så mye som mulig.  

Sak5: Vannprøve: 

Det var ønske fra SU at vi skulle ta vannprøve av dreneringsrøret fra tak-nedløp som 

kommer ut ned i skråninga på uteområdet. 

Det er gjort og vi har fått et svar. Jeg har vært i kontakt med teknisk, da jeg ikke har 

så god greie på slike resultat. På teknisk sa de at det ikke så noe urovekkende, men at 

den var videresendt til kommuneoverlege blant annet. Vi ville få beskjed derfra 

dersom vi må foreta oss noe. 

Eventuelt:  

Ta-med-dag: Det var ønske om at vi eventuelt ordnet en ta-med-dag i barnehagen slik 

at barn kunne få vise frem noe de hadde. 

 Vi tar med ønsket videre.  

Brev fra foreldrerepresentant i SU: 

Det kom inn en epost i dag fra foreldre-representant i SU. Den ble for sen til å ta opp 

som sak på foreldremøte, men vi ønsker å belyse et par ting. 

Vafler i barnehagen:  

Barnehagen kan noen ganger spontant lage vafler, da vi ser at det er mye melk igjen 

og vi ser at vi har tid og mulighet til det.  

- Det er ønske om at vi gir beskjed på forhånd, da matpakker kommer i retur med 

beskjed om at barna har fått vafler i dag og det blir mye matsvinn. 

Det ble enstemmig vedtatt på møtet at vi skulle fortsette å lage vafler hvis vi har 

mulighet og tid, bare et koselig innslag i hverdagen.  

 Smøremåltid i barnehagen: 

- Ønsker at det tas initiativ til å kartlegge muligheten for smøremåltid i 

barnehagen. 

 Dette er et stadig tilbakevendende tema. Vi har vedtekter å forholde oss til, de er like 

for alle kommunale barnehager. Her må det eventuelt vedtektsendringer til. Det tar 

også mye tid, det går jo på bekostning av andre ting. Tas med til SU. 

Vi tar opp brevet på første møte i det nye SU-styret.  

Referent:  

Turid F. Sund 

styrer 

 


