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Referat foreldremøte i Andslimoen barnehage, 29. september 2022 
 

Velkommen i regi av Ingunn Nilsen 
 Godt oppmøte da 38 barn var representert på foreldremøtet.  

 

Kap 8 i barnehageloven – Psykososialt barnehagemiljø – fokus på et trygt og 

godt leke-og læringsmiljø.  
 
Innleder med videoen «venner på skolen» 

https://www.youtube.com/watch?v=cn0MDhbdrR8 

 
Vi jobber med at alle skal ha noen å være sammen med -  lekevenner i barnehagen. Vi er lekevenner 
med de vi deler en lek eller aktivitet med.  Vi skal være snille og vennlige med hverandre. Akseptere 
at vi er ulike – inkludere andre i fellesskapet.  
 
Vi skal sikre at alle barna har det trygt og godt barnehagemiljø. Dette gjør vi blant annet ved å dele 
barna inni mindre grupper slik at vi har mulighet til å leke med, eller være nærværende voksne som 
kan veilede barn og hjelpe de til å leke og inkludere andre. Gjennom lek skal barna bli trygge og kjent 
med andre barn og voksne. De skal erfare å være betydningsfulle for fellesskapet. Oppleve positivt 
samspill med andre barn og voksne. Vi lærer barna å omgås andre på en god måte. Det som i dag 
heter sosial kompetanse og det som før hette barneoppdragelse. Vi hjelper barna til å bli gode lekere, 
og ledere. En god leder i lek finner på morsomme ting, inkluderer andre og er snill med andre. Det er 
å jobbe forebyggende mot mobbing. Forskning viser at det er like skadelig for barn å være mobber 
som det er å bli mobbet. Barna sliter med å leke sammen fordi de har ulike opplevelser fra tv og spill. 
Barn ser ikke det samme på tv lengere. Det gjør at vi må gi barna felles lekereferanse.  
 
Det er viktig at barn er uthvilte. Barn som sover for lite blir irritable, frustrerte og er oftere i konflikt med 
andre barn. Barn trenger søvn for at hjernen skal utvikle seg. Dette kan dere bidra med. 
Søvnforskning har følgende anbefalinger:  

 
Søvnlengde i denne sammenheng betyr tiden du faktisk sover, ikke inkludert tiden du tilbringer i 
senga. Ekspertpanelet har kommet fram til disse inndelingene og anbefaling: 

 

 Småbarn (1-2 år): 11–14 timer (Mindre enn 9 timer og mer enn 16 timer er ikke anbefalt). Står 
opp kl 0700 bør sove kl 1830 (12,5 t). Da bør du maks sove 3,5 timer på dagen.  

 Førskolebarn (3-5 år): 10–13 timer (Mindre enn 8 timer og mer enn 14 timer er ikke anbefalt) 
Står opp kl 0700 bør sove kl 1900 (12 t ). Da bør du maks sove 1 time på dagen.  

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cn0MDhbdrR8
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Barnehageloven kap. 8;  Psykososialt barnehagemiljø§ 41, 42 og 43. 
 
Den skal sikre alle barn opplever barnehagen som et trygt og godt sted å være. Vi skal forebygge 
mobbing og krenkelser. Dette i samarbeid med barnets hjem.  

  
§41 – Nulltoleranse for mobbing og Forebyggende arbeid  
Vi har for mange år siden utarbeidet tips til hvordan dere også kan bidra i det forebyggende arbeidet. 
Se årsplanen. Vi har fokus på at barns trivsel er voksnes ansvar. Dere er modeller for barna, og 
måten dere snakker om andre på i lag med barna kan være forebyggende. I personalgruppa jobber vi 
mye med dette. Loven sier at i barnehagen skal vi:  

 

 Gripe inn  
 Fremme helse, trivsel, lek og læring  

 

§42 – Plikt til å sikre barna et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (Aktivitetsplikten) 
Dette har vi alltid jobbet med, og i nært samarbeid med dere foreldre. Det kan være et barn som ikke 
vil til barnehagen som dere har varslet om. Vi har fulgt med hvordan barn har det og hatt en tett dialog 
med dere. Som oftest kun muntlig. Det nye nå er at vi nå skal dokumentere denne jobben ved at det 
fylles ut en aktivitetsplan. Ble lovfestet i Barnehageloven 010121. Dere kan med andre ord med loven 
i hånden kreve en aktivitetsplan. Barnehagen skal: 
 

 Følge med  
 Undersøke  
 Sette inn tiltak –  

 

En Aktivitetsplan skal ha følgende innhold:  
 Hvilke problemer tiltakene skal løse  
 Hvilke tiltak som er planlagt  
 Når tiltakene skal gjennomføres  
 Hvem som skal gjennomføre  
 Evaluering (når og hvordan)   
 
Barnehagen utarbeider et forslag til plan som gjennomgås med foresatte slik at dere 
syn/innspill også blir ivaretatt 

 

§43 - skjerpet plikt ved krenkelse fra ansatt  
En krenkelse kan være å bagatelliserer barns følelser, og overse at barn ikke blir inkludert i lek.  

 

 Melde fra til styrer hvis en kollega krenker et barn. 
 Melde til eier hvis styrer krenker et barn 

 
I oktober blir det tilsyn på kap 8. Da vil også en foreldrerepresentant bli intervjuet.  
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Foreldresamarbeid 
Vi ønsker et tett foreldresamarbeid der vi tidlig vil være i dialog med dere om det som er viktig for å gi 
barnet en god barnehagedag. Garderoben kan noen ganger være ugunstig å prate i pga barnet er 
tilstede og andre foreldre kan komme. Derfor vil vi enten ringe eller inviterer til en kort samtale på et 
uforstyrret rom. Vi ønsker at dere også tar kontakt med oss straks det er noe dere lurer på eller 
ønsker å snakke om. Vår felles agenda er jo å gi barna de beste forutsetninger for trivsel og læring.  
 

Grensesetting 
Kort fortalt så handler det om at dere lærer barna hvilken atferd og kommunikasjon som er sosial 
akseptert i felleskapet. Hva som er bra å si og gjøre, og som kan medføre en positiv konsekvens, og 
hva som ikke er det og som kan medføre en negativ konsekvens. Hva som trygt å gjøre, og hva som 
er farlig å gjøre.  Barn trenger at dere er trygge og forutsigbare voksne. Barn signaliserer ofte at de vil 
bestemme, men egentlig så ønsker de at voksne tar avgjørelser for de. At dere tar ansvar for dem og 
deres handlinger. Deres barn har ikke hjerne som utviklet godt nok til abstrakt tenking. Det betyr at de 
ikke kan forstå, og forutse konsekvensene av valg de gjør. Derfor må dere foreldre ta de fleste 
valgene for barnet.   
 
Dere kan ta valg som gjør at barna lærer hva som er sosialt akseptert atferd. Det vil gjøre det enklere 
for barna å mestre å være en del av fellesskapet som de møter i barnehagen, i stor familien, på butikk 
osv, og senere i skolen.  
 
Vi snakker om barns medbestemmelse og medvirkning. Det betyr at barn skal bli hørt og få medvirke 
utifra alder og modenhet. De kan bestemme pålegget når dere spiser frokost, men ikke bestemme 
når det skal hjem fra barnehagen.  
 
Barn vil til det har skjønt at det ikke nyter å protestere gjøre dette. Gjerne med høytlytt gråt og sinne. 
Møt da barnet på følelsen; mamma skjønner at du blir sint og vil ha godteri. I dag er det torsdag – om 
2 dager er det lørdag og godteridag.  
 

Små barns bruk av nettbrett og skjerm.  
Forskningen viser at de yngste barna er kritisk avhengig av fysisk kontakt og nære omsorgspersoner, 
og da er lek og fysisk aktivitet med foresatte viktig. Barn som sitter mye foran skjem, kan få forsinket 
hjerneutvikling og de ser tendenser til at flere barn sliter med språk og lesing. Bruk av skjerm før 
leggetid kan gi dårligere søvnkvalitet.  Barn danner selvbilde ved å speile seg hos nære 
tilknytningspersoner, altså dere. Derfor er det viktig at barn ikke bruker skjerm alene, men ilag med 
foreldre som viser positivt engasjement for det barnet gjør på skjerm. For visst er det mye bra. Dere 
foreldre må ta de valg dere mener er riktig for ditt barn.   

 Skjermtid (som for eksempel tv, dataspill, nettbrett eller mobil) frarådes for 1–åringer. 

 Bruk av skjerm og andre stillesittende aktiviteter bør begrenses og balanseres med fysisk lek 
og aktiviteter for barn eldre enn 2 år. Fra barnet er 2 år bør skjermtid begrenses til én time 
daglig, og jo mindre, jo bedre. 

Les mer i «Små barn og skjermbruk – en god start» ved å trykke på linken.  

https://www.medietilsynet.no/globalassets/brosjyrer-nye-nettsider/210209-
smabarn_skjerm_nettversjon-ny.pdf 

https://www.medietilsynet.no/globalassets/brosjyrer-nye-nettsider/210209-smabarn_skjerm_nettversjon-ny.pdf
https://www.medietilsynet.no/globalassets/brosjyrer-nye-nettsider/210209-smabarn_skjerm_nettversjon-ny.pdf
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Foreldreundersøkelse 1 november  
Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne. Alt er elektronisk og anonymt. Vi er 
avhengig av ca 50 % svar for at resultat skal gi oss valid informasjon som vi kan bruke til å utvikle 
barnehagen vår. Resultat blir presentert i SU og lagt ut på hjemmesiden/appen.  
 
Du svarer fra helt uenig til helt enig. Kan også svare vet ikke. Det er et svar pr barn. Det kom et ønske 
om å sende inn kommentarer på eget ark som kan legges i konvolutt som henges opp i garderoben. 
Undersøkelsen varer til 30. november.   
 

Der hjelper å mene noe:  
Målselv kommune har startet arbeidet med å utbedre lekeplassene våre. Vi hadde planen oppe til 
høring i SU i vår. Det har resultert i huskestativ på Ballblom. I oktober blir resten levert, tillegg alle 
byggen vil få en karusell, og Rødstua ei sklie som ligg i bakken, og ballblom 1 vippedyr.  

 

Trafikksikker kommune: 

 Slå av motoren når du levere. Både av miljøhensyn og sikkerhet. Leirskolebarn, 
skoleelever og våre barn kan få bilen til å trille.  

 

Velge to foresatte som er vara i Samarbeidsutvalg 
Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeidet mellom barnehage og hjem. Samarbeidsutvalget skal 
være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 
foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Alle kan melde 
saker ved å sende epost til foreldrerepresentantene eller Ingunn. Innkalling og referat finnes på 
hjemmesiden vår.  
 
Årets representant: Trude Aadde – ny vara Torstein Olsen (Rødstua) 
Årets representant: Emilie Edvardsen – ny vara Inger Mari Brodahl (Gulstua) 
 

Grupperefleksjon:  
Vi har delt dere inn etter barnas alder, og på tvers av byggene. Det skal være noen dere kjenner fra 
før og noen helt nye. Da blir dere kjent med andre foreldrene som dere vil  møte resten av 
barnehagetiden, og hvis dere ikke flytter så kan dere være en gruppe i 10 skoleår. Det er derfor godt 
å bli tidlig kjent slik at det er lettere å la barna bli kjent med hverandre.  
 

 

Medvirkning ved å delta i refeksjonsgrupper med foreldre til barn i samme 

alder.  
Oppsummering blir lagt ut ila mandag 3. oktober. Takk for godt oppmøte og engasjement.  
 
Med hilsen 
Andslimoen barnehage 
Ingunn Nilsen 

 
 


