
Referat foreldremøte for Lilla og Grønn 21 september 2021 

• Velkommen og presentasjon av personalet. Informasjon om hvordan vi jobber på Lilla og 

Grønn og at store og små skal vise respekt, omsorg og skape gode relasjoner. For å få 

dette til, er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller og veiledere i lek og 

hverdagssituasjoner. Vi ønsker et godt samarbeid til beste for barna. 

• Fagleder med informasjon om den nye mobbeloven i barnehager.  

§ 41-nulltoleranse og forebyggende arbeid 

§ 42 aktivitetsplikt 

§ 43 skjerpet aktivitetsplikt 

• Valg av FAU representanter 

 

• Dagsrytme. Fagarbeiderne presenterte dagsrytmen med bilder av barna. Samtidig 

fortalte de hva vi legger vekt på i det pedagogiske arbeidet med barna i de ulike 

rutinesituasjonene.  

07.00 Barnehagen åpner 

07.00 Felles oppstart på Grønn/Lilla 
for alle barna i bhg. 
Frokost/frilek inne 

0730 Stor avdeling går inn til sine 
avdelinger  

08.00 Vi går ut 

0945 Vi går inn 

1020 Samlingsstund 

1030 Måltid 

1100 
Ca. 

Start leggetid 

 Lek med barna 

 Barna våkner/vekkes (se 
sovetider) 

 Lek med barna 

1330 Måltid 

14.00 Lek i grupper, ute/inne 

 Lek ute/inne 

1600 Felles avslutning for alle barna i 
barnehagen ute eller på stor 
avdeling 

1630 Barnehagen stenger 

 

• Kommer dere før kl. 0730 er det ikke sikkert dere treffer en fra deres avdeling pga. 

vaktsystemet vårt. Dersom barn blir hentet etter kl. 16.00 er det heller ikke sikkert 

dere treffer en fra avdelingen deres. 

 



Toddlerkulturen.  (Den som stabber og går) er rikt representert på en småbarnsavdeling. De 

små barna utrykker seg og kommuniserer igjennom kroppen, det må voksne legge til rette 

og gi rom for. 

 

Løftpedagogikk. Vi i Hellinga jobber aktivt med å legge vekt på det positive barn gjør. Det vi 

gir oppmerksomhet får vi mer av, og vi vil ha mer av positive handlinger. 

 

Barns perspektiv. Dette er en del av kommunens satsningsområde for barnehager i 

Kristiansand. Det handler om å være nysgjerrig på barns interesser og opplevelser, og jobbe 

konkret med barns perspektiv i hverdagen. 

 

• Husk å abonnere på hjemmesiden, spør om hjelp om dere ikke får det til. 

• Vi i personalet ønsker å være behjelpelige med å lete etter bortkomne ting, men av 

og til lar det seg ikke gjøre pga. sikkerheten (mange barn-få voksne) Men vi leter 

gjerne senere. Er tingene merket så dukker de som regel opp igjen. Derfor er det helt 

supert om dere merker alt tøy, suttene, matboksen og yoghurten.  

Og til slutt: Sjekk strikket på regntøyet og dress av og til.  

 

• Det hender personalet blir syke. Da setter vi inn vikar, men den dagen kan det hende 

vi ikke får gjennomført det vi hadde planlagt.  

 

• Info om Rajshahi- alle barn kan ta med seg en bamse de ikke bruker og gi til Rajshahi 

som Kristiansands kommune sin vennskapsby i India. Mer informasjon om dette 

kommer senere. 

 

• Minner om at fra 1. oktober serveres 1 måltid pr dag i bhg. Ta med niste som vanlig 

til 2 måltid og evnt. frokost.  

 

Takk for godt oppmøte! 

 

Hilsen oss på Grønn og Lilla 

 

 

 

 
 

 
 

 


