
Referat fra foreldremøte Bergtorasvei barnehage, september 2021 

 

I januar 2020, fikk vi en revidert barnehagelov. Nye paragrafer, §41-43.  

§41: Nulltoleranse. 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som f.eks. utestenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn 

når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. 

§41: Forebyggende arbeid. 

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, 

leken og læringen til barna. 

§42: Aktivitetsplikt. 

Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å følge med og melde ifra hvis de 

får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Barnehagen har plikt til å undersøke og sette inn egnede 

tiltak som sørger for at barnet igjen får et trygt og godt barnehagemiljø. 

Styreren skal melde ifra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller. Tiltakene skal 

fastsettes i en aktivitetsplan. 

§43: Skjerpet aktivitetsplan. 

Dersom en som arbeider i barnehagen får mistanke om eller kjennskap til at 

en annen som arbeider i barnehagen utsetter et barn for krenkelser, skal 

vedkommende straks varsle styrer. Styrer skal varsle barnehageeier. Dersom 

det er mistanke om at styreren krenker et barn, skal barnehageeier varsles 

direkte. Undersøkelser og tiltak settes i gang straks. 

 

Våre rutiner når barn blir krenket, eller når dere foreldre opplever at noe ikke 

er greit.  

1. Innkalle foreldre til møte for å informere om hendelsen, krenkelsen, 

leken, eller hva det måtte være. Kan være små og store hendelser. 

Dere vil bli informert og deltagende i arbeidet med å utarbeide tiltak 

dersom det er nødvendig. Noen ganger vil det være hensiktsmessig å 

utarbeide aktivitetsplan sammen med dere. Det har vi en plikt til når barn 

ikke har et godt og trygt barnehagemiljø.  

2. Oppfølging og dialog med foreldre.  

Vi er tett på barna og følger opp små og store hendelser i løpet av en dag. 

Barna er ikke alene! Vi ser!  

Vi gjør alt som står i vår makt for at alle barn skal føle seg trygge i vår 

barnehage. Alle barn skal ivaretas.  

Ta kontakt med oss hvis dere er i tvil.  

 

Ta kontakt med andre foreldre dersom din sønn/datter forteller om konflikter 

med andre barn. Ofte kan ting ordne seg når dere blir bedre kjent.  

 

VI GJØR ALT VI KAN HVER DAG FOR Å TRYGGE DERES BARN I BARNEHAGEN!  

  



Kristiansand kommune har utarbeidet en veileder: «Trygt og godt 

barnehagemiljø i Kristiansand». Den ligger på vår hjemmeside, 

minbarnehage.no/bergtorasvei.bhg, men kan fås i papirformat i barnehagen 

hvis det er ønskelig. 

  

Dialogmodellen.no  

Nettside med fokus på forebygging av mobbing. En modell der personalet og 

foreldre møtes til dialog om mobbing. For mer informasjon, logg inn på: 

dialogmodellen.no. Det ligger en link på hjemmesiden vår 

(minbarnehage.no). Vi planlegger felles foreldremøte i sone Lund i mars. 

Tema: inkluderende læringsmiljø, trygt og godt barnehagemiljø og 

livsmestring.  

  

Nullmobbing.no.  

Nettside utarbeidet av utdanningsdirektoratet. Her kan dere finne:  

Tegn på mobbing  

Hva er mobbing?  

Når et barn forteller deg om mobbing  

Meld mobbing  

Link ligger på hjemmesiden (minbarnehage.no).  

  

BTI- bedre tverrfaglig innsats  

Skal samlet sett føre til at barn og familier får den støtten de trenger tidlig. 

Tidlig innsats. En samordning av tjenester og brukermedvirkning. Ligger mer 

informasjon på hjemmesiden, minbarnehage.no.  

  

Brannøvelse denne uken. (uke 38)  

 

Våre kommunikasjonskanaler  

IST-direkte bruker vi:  

Liten avdeling skriver hver fredag + bilder (noen ganger oftere)  

Stor avdeling skriver hver fredag + bilder  

Stor avdeling skriver på tavla de andre dagene.  

 

Sms via IST, sendes hvis det er informasjon om vikarer, testing/smitte.  

 

SMS via mobil sendes hvis barnet hadde en vanskelig morgen, trenger bleier, 

skiftetøy.  

 

Hjemmeside:  

Månedsbrev  

Info fra Anne Gro  

Felles dokumenter  

  

Syke barn - snørr  

DIALOG. Ta en tlf til oss. NB! Almenntilstand!  



Hvis barnet ditt er sykt, er det fint om du registrerer det på IST, gjerne med en 

kommentar om årsak, f.eks: hoster, sår hals, feber…… 

  

Foreldreundersøkelse i november/desember.  

Rajshahi. 

Barnehagen arrangerer tursti torsdag 21.10.21. det vil koste litt å delta. 

Pengene vi får inn, gis til Rajshahi. 

 

Ballfangernett Get banen-barnehagen, har vi fått beskjed om skal settes opp i 

september. 

  

Hvis vi fortsatt er på grønt nivå, vil vi severe ett måltid hver dag fra og med 

oktober. 
 

Furustubben/Barnåla:  

For tiden sykemeldinger.  

Berit.......  

Ingunn.......  

Kjersti..........  

Alle får oppfølging!  

Anne er midlertidig flyttet til furustubben for å skape bedre stabilitet.  

Elise er Annes vikar på Barnåla. 
 

Kroppen er min  

Gjelder for førskolegruppa i høst.  

Delt opp i 4 temaer og samlinger. Handler kort fortalt om at barna skal lære å 

sette grenser for egen kropp, bestemme over egen kropp, fortelle om 

hemmeligheter og si det til noen. Eget foreldremøte 28.9, kl.18.30. 

 

 

Referent: Anne Gro 

 


