
Referat fra foreldremøtet 25.september – 2019 

 

Sak 1. Valg av representanter til samarbeidsutvalget. Leder av forrige års samarbeidsutvalg 

ledet valgprosessen og det ble valgt to representanter for hver avdeling. En ene stiller som 

representant på SU møter, og den andre er vara. Første møte i SU blir både representanter 

og vara innkalt. Oversikt over hvem som ble valgt kommer etter hvert. 

Sak 2. Info fra barnehagen 

Vi i Askeladden barnehage benytter hjemmesida vår som en informasjonskanal ut til 

foreldrene. Vi ønsker derfor at alle foreldre abonnerer på denne.  

NB! Foreldre som abonnerte forrige barnehageår MÅ MELDE SEG OPP SOM ABONNENT PÅ 

NYTT for dette barnehageåret. 

IST-direkte: Kristiansand kommune har bestemt at enkel kommunikasjon mellom hjem og 

barnehage skal forgå i IST-direkte. ALLE foreldre må dermed logge seg inn her for å gi enkle 

beskjeder som at barnet er sykt, andre skal hente og svare på om barnet kommer i typiske 

«ferieperioder» som høstferie, jul, vinterferie og påske. Minsten og Per er også i gang med å 

prøve ut et nytt system der også sovetider og dagsrapport legges ut i IST-direkte. 

Beskjeder av mer sensitiv art kan og bør fortsatt gis direkte til personalet enten muntlig eller 

evt. på melding til avdelingen. Vær gjerne obs på at selv om dere sender info til en ansatt i 

IST-direkte vil alle ansatte i barnehagen kunne lese dette. 

Foreldreundersøkelse: Det vil i perioden fra 11/11-19 til 20/12-19 legges ut en 

foreldreundersøkelse for alle kommunale barnehager i Kristiansand. Alle foreldre oppfordres 

til å svare på denne. Mer info kommer etter hvert. 

Sak 3. Grønt flagg 

Gjennomgang av hovedmål og delmål for et av de store satsingsområdene våre i barnehagen 

dette året. Tema er Sunt og variert kosthold. Vedlagt ligger kopi av powerpoint vi hadde 

oppe på møtet. 

 

Sak 4. Barnehagens utviklingsplan 

Kort gjennomgang av vårt andre store satsingsområde dette barnehageåret – Mer robuste 

barn. 

Vi fortalte litt om hvordan vi jobber med dette temaet, og hvordan dere foreldre kan jobbe i 

forhold til dette hjemme. Vi snakket også om bakgrunnen for hvorfor akkurat dette temaet 

er valgt som satsingsområde. Også her legger vi ved kopi av powerpoint fra møtet. 



I etterkant av dette fremlegget fordelte foreldrene seg i grupper og diskuterte litt rundt to 

forskjellige caser de fikk utdelt. Her var det også rom for å dele erfaringer fra egne 

opplevelser fra liknende situasjoner. 

 

Sak 5. Informasjon fra avdelingene 

Vi delte oss inn i to grupper. Pål avdeling var for seg, og Per og Minsten var sammen. Da 

fortalte vi litt mer konkret hvordan vi jobber med både Grønt flagg og Mer robuste barn på 

avdelingene i hverdagen, og om andre temaer og aktiviteter som foregår i 

barnehagenhverdagen for de forskjellige alderstrinn. (Eks. Kroppen er min, skrivedans, 

Forut-prosjektet) 

 

 


