
Fra refleksjonsgruppene – foreldremøtet 29.09.22 

Oppsummering fra gruppe  – Barn født 2021 
Hva skal et trygt og godt barnehagetilbud føre til hos barnet/barna dine? 

 Barnet skal være trygge i lag med andre barn. Danne gode relasjoner og oppleve trygghet i 
fellesskapet. Lære hvor grensene går.  

 
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt lærer å omgås andre på en god måte?  

 Ved å være gode rollemodeller som er tydelige og setter grenser.  

 
Hva slags informasjon fra barnehagen ønsker du? 

 Hva barnet har gjort i løpet av dagen, og hvordan det har oppført seg. Er 
primærbehovene (søvn, mat, bleie osv) dekket. Fortelle hvis det skjer noe ekstra. 
Hvordan rolle har barnet i relasjoner og det sosiale.  

 
Hvordan ønsker du at informasjonen skal formidles? 

 Bra at informasjonen er skriftlig. Fungerer godt slik den formidles i dag.  
 

Les våre forventninger til klær og utstyr i barnehagen. Hvordan sikre (ha god rutine) 
slik at barnet ditt har de klærne og det utstyr som barnet trenger for å være i 
barnehagen?  

 Ha en dialog med oss om det er for lite, feil type osv. Fint med påminnelse fra barnehagen. 

Lurt å sjekke over klær en gang i uka.  

 

Oppsummering fra gruppe – Barn født 2020 
Hva skal et trygt og godt barnehagetilbud føre til hos barnet/barna dine? 

 Trivsel, utvikling, trygghet, robusthet, selvregulering, bygge selvtillit, vennskap og oppfølging.  

 Stabile og trygge voksne som gir trygge rammer og trygge barn og voksne. Utvikle sosial 
kompetanse. Utvikle barna, men også de voksne (foreldrene).  

 
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt lærer å omgås andre på en god måte?  

 Være rollemodeller, delta i lek med andre barn. Snakke positivt om andre barn, og 
tenke på hvordan man snakker om andre rundt barna.  

 Gå foran som gode rollemodeller. Framsnakke barnehagen. Ha et bevist forhold til tid 
og sted for samtale om barnet og barnehagen. Grensesetting på hjemmebanen. 
Skape arenaer utenfor barnehagen der barn kan møtes; lekeavtaler, bursdager osv. 
Fordi barna skal være i fellesskap i mange år. Hensiktsmessig også for de voksne.  

 
Hva slags informasjon fra barnehagen ønsker du? 

 Korte beskjeder og spørsmål om morgen og ettermiddagen er viktig. Utviklingssamtalene er 
bra. Avvik fra normalen må komme muntlig og så fort som mulig; enten face to face eller på 
telefon.  

 Kort oppdatering på dagen i dag om søvn, mat, hvordan dagen har vært osv.  

 
Hvordan ønsker du at informasjonen skal formidles? 

 Bra med ukeoppsummering på appen. Ønsker mer informasjon på appen, eks. sovetider, og 
mere bilder.  

 Oppdatering på utvikling, de store linjene er på utviklingssamtalene. Bruk appen til å formidle 
fra dagen eller uken – gjerne med bilder. Små ting via appen og store ting på telefon.  
 

Hvordan sikre (ha god rutine) slik at barnet ditt har de klærne og det utstyr som barnet 
trenger for å være i barnehagen?  

 Informasjonsskriv dekker mye, og lapp på kurvene er bra. Ønsker beskjed om våte klær eller 
feile klær (for kalde/tynne). Bra med tips til bekledning før årstidene endres. Bra med tydelige 
tilbakemeldinger på om klær er på stell.  



 Vi forventer at ansatte er tydelige med oss hvis vi ikke gjør det som står i «Rutine for klær og 
utstyr…» Forventninger, krav og kommunikasjon går begge veier. Det tåler vi.  

 

Oppsummering fra gruppe – Barn født 2019 
Hva skal et trygt og godt barnehagetilbud føre til hos barnet/barna dine? 

 Barna skal bli sett og inkludert. Bli trygge barn med å være sammen med andre. Hjelpe barna 
til å bli selvstendige individer.  

 Trygge barn – barn (trygge omgivelser, trygge ramme). Utvikle sosial kompetanse, danne 
vennskap. Glade barn med sunn utvikling.  

 Trygghet, inkluderende voksne, samspill mellom barn og voksne. Fint med bilder i appen som 
vi kan snakke om hjemme (andre barn og aktiviteter). Utvikling sosialt og pedagogisk. Humor 
blant ansatte.  

 
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt lærer å omgås andre på en god måte?  

 Lære barn å inkludere, ved selv å være inkluderende. Tenke seg om før man 
kommentere andre, da barna ofte speiler det man gjør. Blikk og kroppsspråk. Være 
bevisst barnas rolle i lek, følge med på hva som skjer/bli sagt. Spørre barna om å få 
være med i leken slik at de lærer hvordan man kan komme inni leken.  

 Være gode eksempler for barna. Høre barnets opplevelser (samtale). Hvordan 
snakker vi med andre voksne? Være gode mot hverandre og bygge relasjoner 
utenfor barnehagen. Lage facebook gruppe for avdelingen eller barnehagen. 

 Snakke godt om andre voksne og barn – være et godt forbilde. Prøve å få til 
treffpunkt med andre barn og foreldre i fritiden. Behandle alle likt – ikke påvirke barna 
negativt.  

 
Hva slags informasjon fra barnehagen ønsker du? 

 Hvordan dagen har vært – fint å høre ved henting.  

 Om morran og ettermiddagen er det positivt å bli møtt med et smil og tilbakemelding på om 
det er noe som ønskes forbedret fra foreldrenes side.  

 Fint med informasjon om vikarer på appen. Bra med beskjed om ettermiddagen om hvordan 
dagen har vært. Viktig info. Om søvn, mat, situasjoner osv. Utviklingssamtalene er viktige. 
Kan det bli lettere å tilpasse møtetidspunktet for samtalen 

 
Hvordan ønsker du at informasjonen skal formidles? 

 Appen fungere fint til informasjon. 

 Positivt med appe; den er lett tilgjengelig og man finner tilbake beskjeder. Veldig positivt med 
bilder (viktigere enn soveliste) Ønskelig med god logging av soving i appen. Positivt med sang 
på månedsplanen. Ikke viktig å melde dagens vikar i appen. Telefonen er fin til viktige/haste 
beskjeder. Positivt med utviklingssamtale; hva trenger vi å jobbe med hjemme og/eller 
barnehagen. Mange gleder seg til å høre om barnet. Opplever at barn blir sett – gir trygghet.  

 Supert med bilder på appen, og at man kan ha samtaler der. Supert sted å legge inn fravær 
beskjeder osv. Blir fint med også månedsplanen der. Fint at det føres sovelister.?  

 
 
 
Hvordan sikre (ha god rutine) slik at barnet ditt har de klærne og det utstyr som barnet 
trenger for å være i barnehagen?  

 Vi som foreldre har ansvar for å sjekke barnas klær og utstyr daglig. De ansatte må tørre å gj 

beskjed, slik at det ikke blir en ond sirkel. 

 Vær streng og tydelig på hva som trenges, still krav og si ifra. Det er lov å stille krav tdil 

foreldrene. Foreldrene stiller krav til barnehagen. Vi må snakke hjemme om hvordan bli bedre 

på rutinen. Fint med små påminnelser.  

 Vi foreldre har ansvar for å fylle på, vaske, tørke og se over klær og utstyr.  

 



Oppsummering fra gruppe – Barn født 2018 
Hva skal et trygt og godt barnehagetilbud føre til hos barnet/barna dine? 

 Trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Gode omsorgspersoner som ser enkelt barn. Tydelige 
voksne som føler opp – er på. Trygge voksne ovenfor foreldre også. Personalet som har et 
«skarpt» blikk, får med seg og kjenner relasjonene. Konstant jobbing med relasjonene. God 
kjennskap til forventingene til foreldrene, hvilke beskjeder/ tilbakemeldinger er viktig.  

 
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt lærer å omgås andre på en god måte?  

 Være en god rollemodell – omtale andre på en god måte, Hvordan du snakker til eget 
barn og familie, ydmykhet (savnes i dagen samfunn), og omsorg. Ha besøk av andre 
og få besøk. Ha tydelige grenser.  

 
Hva slags informasjon fra barnehagen ønsker du? 

 Ønsker dagsinfo om hva som har skjedd i dag; både på app og på whiteboard. Muntlig hvis 
det har skjedd noe med barnet mitt. Tilbakemeldinger gjelder ved vanskelig levering/hva som 
har skjedd ila dagen. Opplever at det ikke alltid blir kommunisert fra tidligvakt til de som er der 
ved henting. Utviklingssamtale 2 ganger pr. år.  

 
Hvordan ønsker du at informasjonen skal formidles? 

 Tydelig og konkret tilbakemeldinger om barnet har vært i en konflikt e.l. og da gjerne på 
telefon om det ikke er noe for små ører.  

 
Hvordan sikre (ha god rutine) slik at barnet ditt har de klærne og det utstyr som barnet 
trenger for å være i barnehagen?  

 Skifteklær også i sekken + oppdater plassen med det som skal være der. Ta heim til jul og 
sommer. Viktig å merke klær for å hjelpe personalet under skifting og påkledning.  

 

Oppsummering fra gruppe – Barn født 2017 
Hva skal et trygt og godt barnehagetilbud føre til hos barnet/barna dine? 

 Trivsel, godt sosialt miljø, varierende aktiviteter og lek. Ungene må gled seg til å gå i 
barnehagen. Godt med lekeapparater. 

 
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt lærer å omgås andre på en god måte?  

 God rollemodell. Ikke snakke negativt om andre. Ikke snakke om men til. Samsvar 
mellom foreldre og barnehage i grensesetting. God relasjon til barnet.  

 
Hva slags informasjon fra barnehagen ønsker du? 
Hvordan ønsker du at informasjonen skal formidles? 

 All informasjon i appen. Om morran og ettermiddagen: Lite tid til å få så mye info. Om morgen. 
Rapport på slutten av dagen om hva barnet har gjort. Hvem ansatt på avdelingen. I app med 
bilde om mulig.  

 
Hvordan sikre (ha god rutine) slik at barnet ditt har de klærne og det utstyr som barnet 
trenger for å være i barnehagen?  

 Følg med på værmeldingen. Gå igjennom kurven hver fredag. Det som kommer hjem 
erstattes med nytt.  

 

 

Andslimoen 3. oktober 2022 


