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Referat fra foreldremøte i Hellinga 18.09.2019 
 
 
Velkommen og felles informasjon v/Hannemor  
 

1. Velkommen v/Hannemor 
 
Takk for godt oppmøte 
 
Det ble vist en liten filmsnutt av barnegruppen i Hellinga som danset «Bli med 
dansen» 
 

Hannemor informerer  

 

 Viktigheten av å abonnere på barnehagens hjemmeside. All viktig 

informasjon legges der. Bilder fra ulike arrangementer, turer o.a. legges på 

forsiden Dersom noen ikke har tilgang til informasjonen, så gi beskjed til 

pedagogisk leder på avdelingen. Dere vil da få dette i papirutgave-bilder 

skriver vi ikke ut. Årsplan, blir ikke kopiert og levert ut til alle, som tidligere. 

Dere finner den, progresjonsplanen og andre dokumenter på hjemmesiden 

vår. Informasjonsskrivet «til nye foreldre», som alle har fått utlevert ved 

oppstart, finner dere øverst på siden. Klikk på meny og gå videre til 

foreldresamarbeid.  

 

Kristiansand kommune har en felles mal for årsplan i barnehagen. Den ferdige 

årsplanene fastsettes i Samarbeidsutvalget (SU). For å vise hvordan de ulike 

fagområdene kan komme til syne eller utrykk i barnehagen, viser vi det med 

enkle praksisfortellinger fra barnehagehverdagen 

 

Barnehagens progresjonsplan er ment som et hjelpemiddel i 

planleggingsarbeidet vårt i Hellinga, og vi er pliktige til å følge rammeplanens 

krav til det pedagogiske arbeidet. Alle barn skal få erfaringer med 

rammeplanens ulike områder i løpet av årene i barnehagen. Metodene vi 

bruker er avhengig av alder, modning og utvikling. Vår hensikt med 

progresjonsplanen er å få en oversikt over hva vi skal fokusere på innenfor de 

ulike aldersgruppene. Vi mener dette vil være med på å sikre banas 

progresjon gjennom årene i barnehagen. 

 

 Viktigheten av å være på IST. Her registrerer dere ferier, fridager og når barn 

er syk. Nærmere informasjon om dette ligger på barnehagens hjemmeside 

under «Diverse dokumenter» på høyre side både denne siden og 

barnehagens hjemmeside kan vi hjelpe dere med hvis dere har behov for det 

 Portene: Det er fremdeles fristende for barn å gå utenfor barnehagens 

område. Som mange sikkert allerede har registrert, har vi montert en 
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karabinkrok på portene. Vi ber dere feste krokene når dere går inn og ut av 

barnehagen 

 Vi anmoder foresatte som skal levere og hente barn på stor avdeling om å 

bruke nedre port i tilvenningsperioden. Dette fordi barna skal få leke 

uforstyrret de første månedene de er i barnehagen.  

 Oppvekst har sagt vi skal ha en nettbasert foreldreundersøkelse også i år 

(Utdanningsdirektoratet). I fjor kom den brått på alle sammen, vi fikk ikke 

orientert godt nok om den på forhånd, og hadde en relativt lav besvarelsen. 

Barnehagen inviterer foreldre til å svare på undersøkelsen, og det sendes ut 

en undersøkelse pr. barn. Undersøkelsen åpner 1. november og stenger 20. 

desember. Dersom vi skal få ut brukbar data for Hellinga er det viktig at så 

mange som mulig svarer på undersøkelsen  

 Fotografering blir i høst- 11. og 12. november. Nærmere beskjed kommer 

 Foreldremiddag blir på FN dagen torsdag 24. oktober. Invitasjon kommer når 

det nærmer seg dagen. 

 

2. Valg av representanter til barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Det ble valgt 2 representanter fra hver avdeling til foreldrerådets samarbeidsutvalg 
(FAU). Representantene ble enige om at alle møter i første samarbeidsutvalgsmøte 
(SU), og velger sine representanter til å sitte i SU da. 
 
Valgte representanter til FAU: 

Navn Barnets navn Avdeling 

Adris Ahmed Imani Rød 

Pernille Næsse Gunhild Rød 

Rebekka Avtjern Levi  Blå 

Hildegunn Solås Sørhaug Oda Blå 

Mari Oluffa Rommetveit Kasper Gul 

Anita Aarbakke Grundetjern Martin Gul 

   

Marianne Mathiassen Emil Lilla 

Kathrine Sørgård Tobias Lilla 

Mathias Svindland Jonas Grønn 

Karine Gystøl Magnus Grønn 

  
  

3. Kroppen er min v/Kjersti, Eli, Lene og Mustafa 
Se vedlegg «Kroppen er min» 
 

 

Ref. 

Hannemor 
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