
Foreldremøte høsten 2019 
 

 

1. Presentasjon  
- Rebecka Kolstad er pedagogisk leder for barna i gruppe 2 (dvs. For 2- åringene). 

Hun arbeider 80 % (ikke onsdager).  
- Solainy Polanco er pedagogisk medarbeider. Hun er noen dager med gruppe 1 

andre dager med gruppe 2.  
- Evelin Cristina M. Linares arbeider 40 % (to dager i uka, tirsdager og onsdager). 

Hun er med gruppe 1 (4- åringene). 
- Janiche Clementsen er pedagogisk leder for gruppe 1, (dvs. for de eldste). Hun 

arbeider 80 % (ikke tirsdager). 
- Therese Runestad er pedagogisk medarbeider. Hun er noen dager med gruppe 1 

andre dager med gruppe 2. 
 

2. Generelt om barnegruppen       
På Gaupe er vi 19 barn. 
Vi har 7 barn i to- årsgruppa. 
Vi har 12 store barn, hvor 5 er førskolebarn.  
 
Det har gått veldig fint siden oppstarten i august. Vi har hatt fokus på tilvenning barna 
seg imellom og barn-voksne. Det ser ut som at alle funnet seg til rette og trives godt. 
Vi ser frem til fortsettelsen.  
 

3. Dagsrytmen/ ukerytmen  
        
Kl. 07.15 Barnehagen åpner 
Kl. 08.00 – 08.30 Frokost, havregrøt 
Kl. 08.30 – 10.30 Smågrupper / førskole / tur / utelek 
Kl. 10.30 – 11.00 Do, bleieskift og temasamling 
Kl. 11.00 Smørelunsj/Varm mat (tir,ons, tor) 
Kl. 12.00 Utelek (+ soving) 
Kl. 14.15 Frukt og grønt, brødskiver 
Kl. 16.30 Barnehagen stenger 

  
 

UKERYTMEN 
 

 Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag 
Gruppe 1 • Turdag 09.30 for 4- 

åringene. 
• Svømming førskolen. 

 

• Konstruksjonsrom. 
• Førskolegruppe 
• Språksamling   

• Smågrupper inne 
(forming, gymsal 
eller avdeling) 

• Førskolegruppe 
• Språksamling.  

 

• Møtedag 
• Smågrupper 

inne. 
• Språksamling 
 

• Bake 
rundstykker. 

• Språksamling  
 

Gruppe 2 • Smågrupper inne.  
• Språksamling.  

• Tur.  
• Språksamling. 

• Smågrupper inne 
(forming, gymsal 
eller avdeling) 

• Språksamling. 

• Møtedag 
• Utelek 

Språksamling 
 

• Smågrupper 
(vannrom / 
musikkrom). 

• Språksamling  

 
 



4. Måltid:                                  
     
Vi har smørelunsj mandager og fredager. Fredager er det barna selv som baker 
rundstykker. Tirsdag, onsdag og torsdag er vi så heldige å få hjemmelagede middager 
fra kokken vår Trude. Tirsdager lager Trude et fiskemåltid, torsdager får vi suppe med 
hjemmelaget brød. I tillegg smører Trude brødskiver til fruktmåltidet og skjærer opp 
frukt og grønnsaker til oss. Til middagsmåltidene serverer vi barna med litt av alt som 
står på bordet. Gjennom oppmuntring og sosialt fellesskap ser vi at barna etterhvert 
smaker på mat de i utgangspunktet kanskje er kritiske til. 
 
Vi ønsker at måltidene i barnehagen skal oppleves som en positiv situasjon både 
sosialt og emosjonelt. Vi vil legge til rette for at barna mestrer å smøre maten sin selv, 
men at de får hjelp hvis de trenger det. Vi ønsker også at barna lærer vanlig «skikk og 
bruk», f.eks. takk for maten, vente på tur og be om å sende maten. Vi oppmuntrer 
barna til å delta i dekking av bord og rydding etter maten. Barna viser stor 
mestringsglede ved å få delta.  
 
Den gode samtalen ved bordet er viktig, så vi tar oss tid til å prate ordentlig sammen 
med de på samme bordet. Vi ønsker å ha det koselig ved måltidet. Barna har faste 
plasser til lunsj. Til frokost spiser de store inne på avdelingen og de yngste på 
kjøkkenet, men om noen av de store ønsker å spise på kjøkkenet er det selvsagt helt 
ok.  
 

5. Bursdag i barnehagen:          
 
Den dagen barnet har bursdag henger vi opp bildet på døren og flagg på veggen. 
Feiring med krone og bursdagssamling. Dersom dere skal invitere til 
bursdagsselskaper for barna hjemme, må det gjøres utenfor barnehagen. Bruk gjerne e- 
barnehage. Viktig at en også har en bevissthet omkring hvem en inviterer, slik at ingen 
faller utenfor (kjønn, alder, etc.). 

 
6. Foreldre- foreldresamtaler og foreldresamarbeid:     

 
Det daglige foreldresamarbeidet som finner sted ved henting og levering er viktig for 
barnets trygghet og trivsel i barnehagen. Vi ønsker vi at dere som foreldre deler viktige 
opplevelser fra hjemmesituasjonen slik at vi kan møte barnet der det er (f.eks. soving, 
spising, aktiviteter i helgen). På samme måte vil vi ved henting forsøke å fortelle dere 
noe om hvordan dagen i barnehagen har vært. Vi arbeider i smågrupper, så det er ikke 
alltid slik at en kan fortelle like mye, men vi videreformidler viktig informasjon til 
hverandre og forsøker å la den som har vært med ditt barn være den som møter deg 
ved henting også. 

Samtidig er det viktig å si at når barna leveres om morgenen vil vårt hovedfokus være 
rettet mot barnet slik skal få en god overgang til barnehagedagen. Og ofte er det slik at 
flere barn kommer sånn noen lunde samtidig. Send derfor gjerne en melding eller ring 
om det er noe dere føler dere ikke fikk sagt, eller om dere lurer på noe.  

Vi legger opp til to samtaler i året, en i oktober/november og en i april/mai. Ønsker at 
dere kommer på begge to. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med dere foreldre, så bare 



kom til oss hvis dere ønsker å ta opp ting. Det er viktig for oss. Ellers er det veldig 
viktig at vi får beskjed hvis det er noen andre som skal hente barnet. Det er også viktig 
at dere, eller den som henter barnet sier hadet/ gir beskjed til oss voksne når dere går.  
 

7. Pedagogisk dokumentasjon:       
 
Inne på avdelingen har vi en temavegg. Her henger vi opp fokusord, sanger, og rim- 
og regler som hører til temaet vi jobber med. I tillegg henger vi opp noen bilder 
knyttet til temaet vi har fokus på rundt på avdelingen. Vi ser at barna, setter stor pris 
på temaveggen og bildene. Både små og store er mye borte og ser og prater om 
fokusordene og tar ned sangene for å synge.  
 
Bilder legger vi ut på nettsiden med passord, i tillegg til at vi også prøver å få lagt 
bilder ut på skjerm i garderoben. Vi har som mål å legge ut bilder en gang i måneden. 
Fint om dere trykker abonner på nyheter, da får dere mail når det legges ut noe nytt 
(mulig dere må gjøre dette på ny hvert år). Månedsbrev og plan blir også lagt ut på 
nettsiden, samt hengt opp på døra ute i innergarderoben. I månedsbrevet legger vi ut 
viktig informasjon hverdagen vår her i barnehagen som er kjekk å få med seg. 

 
8. Årets satsningsområdet er lek      

 
Vi har nettopp startet opp med dette lekeprosjektet og har ikke kommet så langt enda, 
men vårt fokus så langt har vært observasjon av barnas lek og lekemiljøet på 
avdelingen. Vi så at vi hadde behov for å dele avdelingen opp i litt mer tydelige 
lekesoner med et tydelig innhold i de ulike sonene. Grupperommet på kjøkkenet er nå 
kun forbehold de eldste. Når vi er sammen på avdelingen er dette grupperommet, samt 
kjøkkenet, et sted hvor de eldste kan leke og spille spill uforstyrret fra de yngste på 
avdelingen. Resten av avdelingen er felles for alle. Vi har laget et kjekt rollelekrom 
her inne og bruker både i fingarderoben og storrommet til konstruksjonslek og annen 
lek. Vi forsøker å dele oss opp i smågrupper også når vi er inne på avdelingen for slik 
å kunne legge til rette for den gode leken. 
 
Vi kommer til å gå langt dypere inn i lekens verden i løpet av dette barnehageåret og 
gleder oss veldig til fortsettelsen.  

 
9. Praktisk info         

 
• Vi setter pris på om dere holder orden i hyllene og skapene til barna, da blir det 

lettere for oss voksne å finne frem til det vi trenger. Annen hver fredag (partallsuker) 
må alle klærne i inner- og yttergarderoben tas hjem slik at hun som vasker får vasket 
ordentlig i alle hyllene.   

• Sjekk også av og til at barna har litt av hvert i ekstra tøy. Vi vil anbefale å tenke at 
barna trenger klær de kan kle seg lagvis med – gjerne tynt (strømpebukse, etc) 
innerst, og fleece/ull til å ha oppå. Husk å merk klærne, da gjør dere vår jobb med 
påkledning mye enklere (og dere slipper at klær forsvinner). Merk også flaskene til 
barna. 

• Ta regntøyet med hjem for vask når det trengs. Viktig at dere foreldre tar av dere sko 
når dere går inn i barnehagen. Vi opplever at barn har for små sko/støvler. Det er lurt 



å ta ut sålen og måle barnas fot innimellom. Barna trenger ikke å være i barnehagen 
til klokken 09.30, men gi oss beskjed om seinere levering eller syke barn.  
 

10. Valg av FAU/ vara       
 

FAU skal sikre samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen, fremme foreldrenes 
fellesinteresser, og sikre reell medvirkning for foreldre/foresatte. FAU i Tastarustå 
Barnehage består av en representant samt en vararepresentant fra hver avdeling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


