
FORELDREMØTE HØST 2021 
Helle sitt manus. 
 

1. Velkommen- nye og gamle foreldre. 
Noen er på foreldremøte for første gang og spesielt for dere handler 
det om trygghet når dere leverer fra dere det aller mest dyrebare 
dere har. I tillegg til trygghet håper vi at vi dag gir dere alle et innblikk 
i hverdagen og planer for kommende barnehageår. 
 
Karuss og Skårungen - To hus – en enhet. Enhetsleder og 
fagleder/styrer i team i stedet for en styrer på hvert hus. Fordeling av 
oppgaver og timeplan på dørene til kontoret. Alltid tilgjengelig på 
telefon. 
Fagleder er for tiden i permisjon og vikariatet har vært utlyst, med 
søknadsfrist på søndag som var. Så der er vi i gang med en 
ansettelsesprosess.  
 
 
2. Presentasjon av personalet.  
Først litt felles info før vi går avdelingsvis. 
Presentasjon av avdelingenes ansatte. 
I tillegg har vi spesialpedagoger og støtteassistenter i forhold til barn 
med spesielle behov. 
Dessuten har vi i perioder vikarer, studenter fra UIA, praksisplasser 
fra ungdoms- og videregående skoler, NAV og andre 
samarbeidspartnere. Dette har vi for å være en inkluderende 
samfunnsaktør og å være en utdanningsarena også for ungdom og 
voksne, og ikke minst fordi det er en berikelse for både barn og 
ansatte i barnehagen. 
I fjor hadde vi mindre av det på grunn av pandemien. Det er ikke 
avklart enda hvordan det blir med skoleelever i år. 
Det er jo ikke alle disse menneskene dere som foreldre ser så masse. 
For noen er her bare noen dager, noen timer noen dager, i perioder 
osv. Men det henger bilder av alle på alle avdelinger så dere i det 
minste kan se bilder av dem hvis dere lurer. 



3. Informasjon om foreldrerepresentanter, SU og foreldreråd. 
SU skal ivareta samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det skal 
være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle 
parter som på ulike måter har ansvar for barnehagens drift.  
 
Su skal forelegges alt som er av betydning for drift. Styrer, sammen 
med representanter fra avdelingene skal gi en oversikt over den 
totale driften. Planarbeid, fysiske forhold, endringer av drift, økonomi 
og pedagogiske valg.  
 
Su består av likt antall ansatte og foreldre pluss styrer som er 
sekretær. 
 
Vi får også i tillegg saker fra for eksempel Oppvekstsektoren som bes 
drøftes i SU og med mulighet til å gi innspill. 
 
Sekretær for SU sender ut referat til alle foreldre og ansatte. Viktig 
for å synliggjøre hva vi driver med i SU og for å informere om driften 
av barnehagen. 
 
Det er veldig fint om noen sitter 2 år, men det er jo en runde som 
dere tar på foreldreråd. For da er dere som foreldregruppe alene. I 
foreldreråd kan dere drøfte saker som angår barnehagen, men i dag 
er hovedfokus på å avklare hvem som skal være foreldrerepresentant 
i SU i tillegg til saker som dere eventuelt ønsker å ta opp selv. Det er 
mulig å ha foreldreråd flere ganger i året, men vi arrangerer det i 
forbindelse med foreldremøter. Ønsker dere flere foreldreråd er det 
foreldrerepresentanten som tar kontakt til det. 
 
Vi har i gjennomsnitt 1-2  SU-møter i halvåret, eventuelt flere ved 
behov. Noen faste saker som status på avdelingene, økonomi, 
årsplansarbeid, oppfølging av tilfredshetsundersøkelse når vi har det) 
og andre aktuelle saker som berører barnehagen. 
 
  



 

4. Informasjon om satsningsområdene og rammeverk  
Hovedsatsingsområder  
I Karuss og Skårungen barnehage er natur og uteliv en viktig ramme for det 
daglige innholdet og vår pedagogiske praksis. I tråd med verdigrunnlaget for 
Kristiansandsbarnehagen og Rammeplanen ønsker vi dette barnehageåret 
å sette søkelyset på inkludering og et trygt og godt barnehagemiljø.  

 

Gjennom aktive, deltakende og reflekterte voksne kan mye av barnehagens 
aktiviteter gjøres ute når vær og temperatur tillater det. Vi bruker uterommet 
bevisst i vårt pedagogiske arbeid. Gode felles opplevelser i naturen er med på å 
styrke opplevelsen av inkludering og tilhørighet. Uterommet er romslig og 
konfliktdempende, og nærværende voksne bidrar til at alle blir inkludert i lek 
og samspill.   
Vi ønsker å legge til rette for at barnas stemme blir hørt, ved at den voksne 
er følsom og lydhør for barnas meningsfulle uttrykk. Vi gir tid og rom for at 
barn kan medvirke og få en opplevelse av å være en betydningsfull deltaker i 
fellesskapet.  
Personalet ved Karuss og Skårungen barnehageenhet jobber kontinuerlig med å 
øke sin totale kapasitet, dvs. kunnskaper, ferdigheter og felles verdier omsatt i 
praksis, for å kunne sikre barna et trygt og godt barnehagemiljø. Det betyr at 
barna har en opplevelse av å være inkludert i fellesskapet og at de ikke blir 
utsatt for krenkelser og utestengelse av andre barn eller voksne.  
  
Rammeverket for kvalitet og mestring  
Rammeverket for kvalitet og mestring er en operasjonalisering av strategiplan 
for oppvekst 2020-2025 i Kristiansand kommune. Rammeverket er et verktøy 
som gir muligheter for at alle enheter kan identifisere styrker og svakheter i 
egen praksis, velge egne satsningsområder, legge til rette for dype samtaler om 
utvikling og gjøre kollektive endringer av praksis. En hensikt med rammeverket 
er å støtte enhetsledernes strategiske planlegging på egen enhet.  

  

 



 
5. Mobbelov 

 
Barnehageloven §41, 42,43 nytt fra 1.1.2021 
41  Nulltoleranse og forebyggende arbeid - Inkludering 
42  Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 
barnehagemiljø – Aktivitetsplikt- Tiltaksplan. Foreldre involveres i 
tiltaksplan 
43  Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen 
krenker et barn. 
 
Laget en veileder i kommunen med meldeskjema for ansatte, 
observasjonslogg, undersøkelsesskjema, aktivitetsplan og 
evalueringsplan. 
 
Foreldremøte til våren vil handle om dialogmodellen som er et 
verktøy for alt foreldre og barnehage sammen skal jobbe sammen for 
å forebygge mobbing og ekskludering 
 
6. Annen informasjon 
 

Parkering 

Parker på plassen med å rygge inn så langt det er forsvarlig 

Ikke la bilen gå på tomgang 

Hold barna i hendene når dere går fra bilen til porten 

Det er bare voksne som skal åpne porten både på vei ut og inn 

 

Klipping av busker langs veien ved Skårungen – Har purret tre 
ganger siden i sommer. Det ligger inne så fort de har anledning 

 

 



 

Foreldreundersøkelsen i November 

Den kommer digitalt til dere på en link på sms og epost. Viktig at dere 
svarer for at vi skal kunne bruke resultatene til å forbedre oss. Dere 
må nok forvente litt masing rundt akkurat det. 

 

Bruk av bilder som blir tatt i barnehagen 
Vi passordbeskytter bildene og har retningslinjer for bruk av bilder på 
hjemmesiden. Ikke del passordet med uvedkommende. 
Spør på avdelingen om passordet hvis dere ikke har fått det.  
 
Vi minner foreldre som tar bilder i barnehagen om ikke å legge ut 
bilder av andres barn eller personalet på sosiale uten å spørre om lov.  
 
 
IST –  
Vi strever med kommunikasjonsverktøyet IST 
Noen av dere som har skolebarn kjenner godt til systemet. 
Vi skal registrere barna inn og ut. Men vi ønsker fremdeles beskjed 
fra dere på telefon eller sms hvis deres barn er syk, der er beskjeder 
det er viktig at vi får etc.  
For det er dumt hvis dere har lagt beskjeder eller fravær inn i ist og så 
kan vi ikke se det.  
 


