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Foreldremøte 
 

Tidspunkt:   29.09.20 kl. 18.00-19.30 

Sted:   Sosialrommet 

Møtereferent:  Line S. Pettersen  

 

 

 

Møtet startet med et times langt innlegg om «Tydelige voksne, trygge grenser» av Alise Våge. 

Alise er rådgiver i Randaberg PPT, og arbeider til daglig med foreldreveiledning. Innlegget 

hennes er filmet, og foreldre kan se filmen etter avtale med barnehagen.  

 

Siste halvtime av foreldremøte informerte Jorunn om barnehagens dagsrytme, faste ukes 

aktiviteter og grupper, og barnehagens satsningsområde dette året. 

 

Dagsrytme: 

Barnehagen åpner kl.06.30.  

Barna spiser medbrakt frokost når de kommer (mellom kl.06.30-08.00).  

Frem til kl.09.00 er det rolig lek og aktiviteter på avdelingen. 

Mellom kl.9-10.30 har vi ulike voksenstyrte aktiviteter (eks. tur, aldersinndelte grupper) 

Kl.10.30 – 10.45 har vi samling (innholdet varierer etter tema det arbeides med) 

Kl.10.45-11.30 spiser vi lunsj. 

Kl.11.30-13.30 er vi ute og leker. 

Kl.13.40-14.00 har vi hvilestund. Da ligger barna på hvert sitt teppe og slapper av til rolig 

musikk. 

Kl.14 – 14.30 spiser vi frukt og et lett måltid. Dette varierer mellom knekkebrød, skorper, 

jogurt med havregryn og smoothie. 

Etter kl.14.30 har barna frilek inne eller ute.  

Kl.16.15 Barnehagen stenger.  

 

 

Faste ukes aktiviteter og grupper: 

Mandag: Hallen 

Tirsdag: Ute/inne lek. Personalet avvikler møter denne dagen. 

Onsdag: Aldersinndelte grupper  

Torsdag: Tur 

Fredag: Valg av aktivitet 

 

 

 

 

 

Merking av klær 
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Barnehagen ber at dere merker alle klær og utstyr med barnets navn. Dette trenger ikke å være 

påklistrede merkelapper. Barnas initialer merket med en tusj fungerer like greit. Når dere 

merker barnas klær, hjelper dere oss med å holde orden og forhindre at klær forsvinner. 

Barnehagen har dessverre ikke kapasitet til å ha kontroll på umerkede klær. 

 

 

Barnehagens satsningsområde «Språk er mer enn bare ord» 

Barnehagen har språk som vårt satsningsområde dette barnehageåret. Målet vårt er at alle 

barna i Kvitsøy barnehage skal delta i et rikt og variert språkmiljø. 

 

Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Kommunikasjons- og 

språkkompetanse er viktig både for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i 

framtiden. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket 

som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og 

følelser. Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling, og 

språkstimulering skal inngå som en del av det daglige samværet.  

 

Språkarbeidet i barnehagen kan skje igjennom her og nå samtaler sammen med barna, hvor vi 

gjenforteller noe vi har opplevd, dikter en historie eller rimer på ord og/eller lyder. En del av 

språkarbeidet skjer i planlagte gruppeaktiviteter hvor en mindre gruppe med barn er sammen 

med en voksen. I disse gruppene spiller vi ulike språkspill, hvor vi har fokus på 

begrepslæring, kategorisering, rime på ord eller lyder m.m. En viktig språkaktivitet som vi 

vektlegger i barnehagen, er høytlesning av bøker. Når vi leser høyt for barna introduserer vi 

dem for et mer nyansert språk enn det vi bruker i hverdagslivet. Barna får erfaring med å lytte 

til en tekst/historie hvor de må skape mening ut ifra noe som ikke skjer i en her og nå 

situasjon. Høytlesning av bøker og samtalen rundt hva vi har lest i ettertid, er utrolig viktig for 

barnas språkutvikling. 

 

Barnehagen har fått spørsmål om hva vi forventer at et barns kal kunne når det starter på stor 

avdeling. Jorunn forteller at det viktigste både hjemme og i barnehagen er at barna får 

muligheten til å prøve å kle av og på seg selv eller smøre brødskiven sin selv. Det viktigste er 

at vi gir dem mulighet til å oppleve mestring. Barnehagen skal vektlegge barnas progresjon 

mer enn hva barna kan på de ulike alderstrinnene. En treåring kan ligge langt fremme innen 

språkutvikling, mens han eller hun ligger litt bak i sin motoriske utvikling. Dette er helt 

normalt! Barnehagen skal da legge til rette for at alle barn opplever progresjon igjennom 

varierte leke, aktivitet- og utviklingsmuligheter. 

 

Trollkrabbene er de eldste barna i barnehagen. De har i år garderobeplassen sin på sjøstjerna, 

og de spiser lunsj her hver dag. De har trollkrabbegruppe hver onsdag. Denne dagen pleier de 

å besøke skolen og leke på SFO rommet. De jobber også med ulike oppgaver i en egen bok. 

På grunn av covid-19 situasjonen har trollkrabbene enda ikke fått vært på skolen. Dette jobber 

vi med å få til. Målet vårt er at trollkrabbene skal få mulighet til å glede seg til å begynne på 

skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Vi i barnehagen 

skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 

som gir et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Arbeidet vi gjør dette siste 



 

 

Kvitsøy kommune 
Kvitsøy barnehage 

4180 KVITSØY                                                                 

 

 

Adresse:  E-post: Telefon: Telefaks: 

Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy post@kvitsoy.kommune.no 51736300 51736301 

året skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med 

nysgjerrighet og tro på egne evner. 

 

 

Smittevern i barnehagen 

Line informerte om hvordan covid-19 situasjonen påvirker barnehagehverdagen per i dag. 

Barnehagen forholder seg til smittevernveilederen for barnehager utarbeidet av UDIR. Vi er 

per i dag på gult nivå. Det vil si at ettersom vi er en avdeling regnes vi som en kohort. Alle 

barn og voksne kan samarbeide i løpet av dagen. Vi har et forsterket renhold, og fokus på 

hygiene. Alle barn må vaske hendene sine når de kommer inn, etter de har vært på do, før de 

spiser, dersom de har synlige skitne hender og dersom de har vært i kontakt med 

kroppsvæsker (hoster, nyser, snue).  

Foreldre leverer og henter i garderoben. Foreldrene vasker hendene til barna på toalettet i 

yttergarderoben når de kommer om morgen.  Ingen syke barn eller voksne skal møte i 

barnehagen. Dersom barna får nyoppståtte luftsveissymptomer (hoste, sår hals, tett nese, feber 

eller nedsatt allmenntilstand) skal barna holdes hjemme. Når barnet er friskt, det vil si 

feberfritt og ved god allmenntilstand kan det møte i barnehagen. Dette gjelder også dersom 

barnet fremdeles har noe snue eller hoste. Dersom foreldrene er i tvil om barnet kan komme i 

barnehagen skal de drøfte dette med barnets fastlege.  

 

Barnehagen skal kunne gå fra gult til rødt nivå på kort varsel, og har derfor utarbeidet en 

skriftlig plan for hvordan dette skal gjøres. På rødt nivå må barna være i faste kohorter med en 

fast voksen (slik vi hadde det i vår). Dersom vi går over på rødt nivå, er det en mulighet for at 

barnehagen må endre på åpningstiden i denne perioden. Denne avgjørelsen blir tatt sammen 

med rådmann og smittevernlegen i kommunen.  

 

Aktivitetsplikt 

Line informerte også om at det fra 1. januar 2021 trer i kraft en endring i barnehageloven. 

Alle barnehagene får da en aktivitetsplikt, hvor de er pliktet til å utarbeide en skriftlig plan 

med tiltak dersom noen melder om at et barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagene skal 

også utarbeide handlingsplaner for hvordan de skal forebygge mobbing og utestengning i 

barnehagen. 

 

Valg av SU representanter 

Til slutt var det valg av SU representanter. Su representantene for 2019/2020 har vært Hagen 

Gutbier og Janne Sunde. Vidar Øvrebø har vært vara.  

Dette året ønsker Hagen å fortsette, mens Janne og Vidar går ut. Monica Pedersen ble valgt 

som ny Su representant, og Siw Monica Nordbø er vara.  

 

 

Line sa avslutningsvis at dersom noen foreldre har spørsmål, innspill eller kommentarer, ikke 

nøl med å ta kontakt.  

. 
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