
 

Referat fra foreldremøte 06.06.2019 
Grønn og Lilla avdeling 
 
Styrer Hannemor Olsen ønsket velkommen og presenterte personalet på Lilla og Grønn. 
 
Viktig informasjon v/Hannemor 
Dette skrivet skal alle ha fått utdelt. Ligger også på barnehagens hjemmeside under 
foreldresamarbeid. Dokumentet heter Informasjon til nye foreldre. 
 
Oppstart /tilvenning v/ fagleder Ragnhild Urdal 
Vi er opptatt av å skape en god og trygg tilvenningsperiode. Vi formidlet noe av holdningen vi 
har i starten når vi skal bli kjent med dere.  
Trygghetssirkelen – Vi voksne sitter nede på gulvet og er barnets trygge havn. Vi lar barnet 
frigjøre seg når det er klar for det, og tar imot barnet og bekrefter det barnet opplever og 
prøver å formidle. 
Første dagen når barnet begynner til høsten, er barnet sammen med en av dere foreldre et 
par timer. Neste dag kan det hende at du kan avtale med personale om at du skal la barnet 
være her litt uten deg. Da er det viktig å ta en bestemmelse for barnet. Skap en trygghet ved 
f.eks. å si: «Nå kan du være litt her å leke med … og så skal mamma/pappa gå en liten tur». 
«Mamma/pappa kommer snart tilbake for å hente deg». Deretter avtaler du med en av 
personale at du er klar for å gå fra barnet. Det kan hende at barnet blir lei seg og begynner å 
gråte, men da er det viktig at du fullfører det du har bestemt. Dersom du kjenner på en uro 
når du har gått fra barnet ditt, så husk at du kan ringe til avdelingen etter en liten stund. Da 
har som regel barnet roet seg og funnet seg til rette i den nye situasjonen.  
Dere skal også være trygge på at vi ringer og gir dere beskjed dersom vi opplever at barnet 
er utrygt og trenger at dere kommer tilbake. 
 
Tydelig varm ledelse overfor barnet – Ta ansvar for barnet, forbered barnet og gi han/hun 
gode beskjeder om hva som skal skje – skap trygghet og forutsigbarhet. 
Det er lurt med en mulighet for gradvis opptrapping av oppholdstida. Best for barnet med 
korte dager i begynnelsen hvis det er mulig. 
 
«Barnets hus» - Vi har god erfaring med å lage «Barnets hus». Det er en plakat (det ble vist 
et eksempel) med bilder av nære og viktige personer i barnets liv. Vi ønsker at dere tar med 
bilder så fort dere har mulighet slik at vi kan få laget hus til deres barn. Vi laminerer husene 
slik at barnet kan få ha det selv og vi kan snakke med barnet om alle vi ser og snakke om 
hvem de er. Husk! Skriv bak på bildene hvem de forskjellige er og hva barnet kaller dem. 
 
 

Hjemmesiden, IST direkte og IKT v/ pedagogisk leder Maren 
 
Maren viste på prosjektor hvordan man oppretter et abonnement på barnehagens 
hjemmeside. www.minbarnehage.no/hellingabhg 
Her er det gratis abonnement og dere får en mail når noe blir lagt ut. Det blir lagt ut glimt fra 
hva vi gjør og månedsbrev. Her skriver vi litt om hva som har skjedd den siste måneden og 
hva som vil skje i neste måned. 
Hvis dere har abonnert allerede, må dere abonnere på nytt når det nye barnehageåret starter 
– altså i august. 
 
IST 
 
Vi bruker et digitalt system i barnehagen som heter IST direkte. Vi bruker dette i barnehagen 
til å sjekke barna inn på morgenen, og ut på ettermiddagen. Dette gjør vi på telefon, så hvis 

http://www.minbarnehage.no/hellingabhg


dere skulle se oss med den så er det bare for å registrere barna, og det er ekstremt viktig at 
vi har riktig antall hele tiden i tilfelle nødstilfeller. Her får også dere foreldre tilgang, og det vil 
være til å registrere ferier og sykdom. Ved registrering av ferier får dere en SMS og huker av 
for når barnet kommer og ikke, og ved sykdom går dere inn selv og registrerer. Her er det fint 
hvis dere legger til en melding eller ringer og gir beskjed om hvilken type sykdom barnet har. 
Gjerne begge deler. Hvis det er oppkast, diaré og lignende sykdommer som smitter vil vi 
gjerne gi beskjeden videre til foreldre som har barn på samme avdelingen, så de kan ta 
forhåndsregler for sitt/sine barn.   
Har dere noen spørsmål til dette, så er det bare å kontakte personalet så hjelper vi. 
Tilgangen til dette får dere i august, og da vil dere få med informasjon om hvordan dere 
registrerer. 
 
IKT v/ pedagogisk leder Maren 

 
Gjennom årene barnene deres er i barnehagen, skal personalet følge noe som kalles for 
Rammeplanen for barnehagen, gitt ut av kunnskapsdepartementet. Denne finner dere på 
nettet. Den sier noe om hva barnene deres har krav på å være gjennom etter endt 
barnehageliv. Under «Barnehagens digitale dømmekraft» står det at: 
 
«Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og  

selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer»  

(Rammeplanen 2017, s. 45). 

«Personalet skal vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk» (Rammeplanen 

2017, s. 45). 

«Personalet skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna» 

(Rammeplanen 2017, s. 45). 

Hver avdeling har hver sin iPad. Denne har vi forskjellige pedagogiske apper på som vi 
bruker sammen med barnene. Når vi bruker iPad er vi en mindre gruppe av gangen, slik at 
den voksne som holder på har kontroll og får gitt gode svar til de undringene som kommer. 
Vi setter ord på alt vi ser, prater om, og bruker fantasien til å tenke oss til hva som skjer på 
bildet. Vi synger sanger om dyrene vi ser, og er hele tiden i samtale med barnene. 
 
Vi bruker også youtube, kamera og lydopptak på iPaden. Det hender vi spiller inn når 
barnene synger, en sang de har lært godt så stemmene kommer frem, og lar dem høre på 
det etterpå – det er veldig spennende og rart. Vi tar bilder av ansiktene til barna i samling, 
spør først om vi får lov til de som klarer å svare på det, og synger mens vi blar gjennom 
ansiktene dems. Ofte trenger vi hjelp av barna til å trykke på knappen og til å bla. På youtube 
ser vi videosnutter av dyr, hører på sanger som vi synger i barnehagen med video til, vi 
setter på musikk og danser osv. 
Vi har miniprojektorer vi kobler til for å få frem det vi ser på vegg, tak eller gulv. Bildet kan 
være over hele veggen, eller på en liten firkant – dette er også noe som vekker undring hos 
barna. 
Vi har et kamera som vi tar bilder med daglig, og disse bildene legger vi over på 
bilderammene i hver garderobe. Det er litt forskjellig praktisering av når det legges ut bilder 
der fra avdeling til avdeling, men det er tydelig å se og man legger merke til det når man 
kommer inn. Minner her om at det ikke er lov til å ta bilde av bildene som kommer opp på 
bilderammen, da det kan være andre barn tilstede i samme bilde. Vi viser også disse bildene 
til barna når de henges opp, så de videre kan vise til dere og ha samtaler rundt det vi har 
gjort i barnehagen. Vi oppdaterer også hjemmesiden til barnehagen med bilder og tekst, men 
her er det ingen ansikt med som gjør at barna er ugjenkjennelige.  
 



Toddlerkultur og løftpedagogikk V/pedagogisk leder Silje  
 
Viktig på en småbarnsavdeling. Barna har en egen lekekultur mellom 1 og 3 år. Det sies at 
de «stabber og går» og de uttrykker seg kroppslig (tømme, skyve, løfte, hamstre, masse 
bevegelse). De gjentar bevegelser og handlinger og etterlikner hverandre. Det er ofte et 
felles referansepunkt som gir samspill/respons. Ofte paralellek. Det er viktig å se etter 
hensikten og tenke over hvorfor gjør barn dette. Det kan virke kaotisk om man ikke ser godt 
nok etter. De små barna har en helt annen måte å kommunisere på enn de store barna. Vår 
oppgave er å sette ord på opplevelser å gi toddlerkulturen plass og rom. 
 
Vi jobber også etter «løftpedagogikk» som står for løsningsfokusert tilnærming. Forenklet 
sagt så har vi fokus på det positive som barnet gjør! Det du er opptatt av og gir 
oppmerksomhet til, får du mer av! Vi prøver å bruke ord som «det er ikke lov» etterfulgt av en 
forklaring med rolig stemme og så lavt at færrest mulig hører og ser. Og er det noen som 
dytter/slår gir vi offeret oppmerksomhet/trøst og viser «kose sånn» istedenfor. Siden barna 
på lilla og grønn er ganske små, må vi hjelpe dem med å erfare nye måter å handle på, og vi 
gir barna handlingsalternativer/ lekestrategier; f.eks: Istedenfor å si «ikke kast sand!» sier vi: 
«Du kan ta sand i bøtta» og viser handlingen.  
 

Dagsrytmen ble gjennomgått på PowerPoint. 
 
Praktiske opplysninger (Informasjon som dere allerede har mottatt) 
Viktig å ta med barnets personlige ting, f.eks. sutt, koseklut, bamse/kosedyr i barnehagen. Vi 
kaller det overgangsobjekter. Barnet kan bruke det når mor/far går. Det er en gjenstand som 
minner om hjemme og som barnet opplever en trygghet i. Viktig for foreldrene å vise at det er 
trygt i barnehagen. 
 
Bursdagsfeiringer: 
Vi markerer fødselsdager uten kake/is. I Hellinga er bursdagsbarnet i sentrum med 
bursdagskrone, bursdagstog og instrumenter og barnet får hedersplassen i bursdagsstolen.  
 
Barns sikkerhet: 

 Parkering - Dere foreldre har egne parkeringsplasser. Vær obs når dere henter og 

leverer. La ikke bilen stå på tomgang. 

 Portene: Husk!  ALLTID sjekk at portene er skikkelig lukket når dere går. 

 Snus: Ikke spytt snusen på parkeringsplassen og i hvert fall ikke inne på 

barnehagens lekeplass. Vi går på tur, barna går frem og tilbake til bilene. Farlig om 

barna skulle tatt de i munnen. 

 Mobiltelefon ikke lov å bruke inne på barnehagens område. 

Tilbakemeldinger: 
Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger vi får, både det dere er fornøyd med og det dere 
er mindre fornøyd med. Det er på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dere foreldre at vi har 
muligheten til å endre praksisen vår. Misforståelser, problemer og irritasjon i forhold til 
barnehagen løses lettest ved at dere snakker med oss i personalet om saken. 
 

Vi takker for et godt oppmøte! 


