
REFERAT FRA FORELDREMØTE FOR  

AVD. ULLANDAUG  

Onsdag 18.09.19   

 

 

 

VELKOMMEN 

 

• Velkommen; møtet varer ca en time 

 

• Presentasjon 

- Foreldre presenterer seg for hverandre 

 

• FAU 

- Valg av representanter 

➔ Mor til Ellemine  

➔ Mor til Johan og Aksel   

 

 

FAGLIG INNHOLD 

 

 

• Årsplan – tema hver måned:  

 

❖ August: Tilvenning 
❖ September: Tilvenning, brannvern og høst  
❖ Oktober: Høst, FN-dag  

❖ November: Kropp og følelser  
❖ Desember: Jul (Nissefest + Lucia) 

❖ Januar: Vinter 
❖ Februar: Vinter + Fest, farger og fellesskap (Karneval + bollemandag) 
❖ Mars: Vår og påske + barnehagedagen  

❖ April: Vår og påske (påskefrokost) 
❖ Mai: 17. mai + sommerfest  

❖ Juni: Sommerfest, sommerturer, sommeravslutning  
❖ Juli: Sommeraktiviteter  

 

 

 

• Sommerfest  

- Hver avdeling har en «stand» 

- Rammeplanen  
- Ullandhaug: Antall, rom og form 
- Sceneshow(forestilling, sang, musikk), aktiviteter, konkurranser, 

matservering(eks. selvdyrket), utstillinger av forskjellig slag 

 

 

• Månedsbrev/månedsplan/ukeplan/bilder 

• Månedsbrev forteller litt mer om hvordan vi har hatt det i løpet av måneden, 
hvordan vi skal arbeide videre og våre mål.  



• Månedsplanen forteller litt mer spesifisert om hva som skal skje hver dag. Alt 
dette blir lagt ut i løpet av den første uken i hver måned på vår nettside 

• Bilder hver uke – passordbeskyttet   
 

 

PRAKTISK INFO 

 

SITUASJONEN NÅ: 
-9 barn 
-4 voksne; Mia, Elisabeth, Yen, Hilde → vikar når både Mia og Elisabeth er på skolen 

(+når det trengs ellers)  
-Mia studerer–Videreutdanning barnehagelærer 

-Elisabeth studerer –barnehagelærer  
- 5 nye barn: Eiril, Aksel, Johan, Emma  
 

• Åpningstider 

• Barnehagen åpner kl 0730 – stenger kl 1630 

• Vi ber om at våre arbeidstider blir respektert, men skulle du være forsinket til 
henting – ring og gi oss beskjed så snart som mulig.  

• Vi ønsker også å få informasjon dersom barnet skulle ha en fridag, ferie eller er 
syk.  

 

• Sikkerhet under tur 

- Liste over barna medfølger alltid, samt mobiltelefon.  

- Vi gir beskjed til andre avd. hvor vi går,  
- Førstehjelpsutstyr medbringes og refleksvester tas alltid på barna. 

- Barna telles kontinuerlig. 
 

 

• Førstehjelpskurs 

- Alle i personalet har nylig gjennomført førstehjelpskurs  

 

 

• Søvn  

- Vi har kontrollister også for søvn. 
- Sovevakt  

- Barna sjekkes kontinuerlig 

- Tid for søvn og når barnet skal vekkes  

- Ha med myggnett og regntrekk  

- På vinteren anbefaler vi dere å ta med vognene hjem i helgene, pga. mugg  

 

• Henting/bringing  

- Vi anbefalere at dere foreldre unngår å levere midt under frokosten, da dette kan 
være noe forstyrrende, samt utrygt for de barna som sitter ved bordet og opplever at 

en voksen til stadighet må gå i fra for å ta i mot barn.  
- I tillegg er det viktig at de barna som kommer også skal bli tatt godt i mot og at den 

voksen har tid, samt ro til hvert enkelt barn. 
 

- Si alltid ifra til personalet at du tar med barnet hjem!  



 

- Gi også tilbakemelding dersom andre skal hente barnet. Dette vil dobbeltsjekkes 
dersom det er usikkerhet blant personalet.  

 
 

 

• Måltider 

• Frokost; 0830 - 0900 (smøremåltid) 

• Lunsj; 1130 – 1200 (smøremåltid) 

• Frukt; 1400-1430 (frukt og skiver/knekkebrød/skorper) 

• Hver Fredag er det varmtmåltid 

➔ Fast meny: 
Lapskaus 
Laks i pita – «laksetaco» 

Laks/torsk i form m. grønnsaker og poteter  
Hjemmelagd suppe – tomatsuppe  

  
 

• Fødselsdagsfeiring 

• Barnet får velge ut fra bursdagsmenyen hva det ønsker å spise.  

• Det blir laget krone, vi synger bursdagssang og ”skyter opp raketter”.  

 

Festligheter 

- FN-dagen; kunstutstilling og kakesalg + middag – foreldre, søsken o.l. er 
velkommen  

- Nissefest – kun for barna  
- Luciafeiring 13/12, servering av lussekatter og kaffe/te/kakao – foreldre, søsken o.l. 

er velkommen  

- Påskefrokost 2. april – Foreldre, søsken o.l. velkommen  
- 16.mai, feiring av nasjonaldag – foreldre, søsken o.l. velkommen til å se på tog/bli 

med å gå i tog og feiring i barnehagen med pølser og is  
- Sommerfest 4.juni – Alle velkommen!  
 

• Merking av klær 

• Vi ber om forståelse når klær savnes og vi ikke finner det umiddelbart. Barna 
syntes selv det er spennende å prøve ut hverandre sine sko. Selv om personalet 
gjør sitt beste i å være oppmerksomme på dette, kan det raskt skje at en liten 

tøffel gjemmer seg bort.  

• Alle klær MÅ merkes – til og med sokker  

•  Sjekk alltid i tørkeskap og yttergarderobe om det er noe dere ikke finner. Lapp 
blir hengt opp ved mangel på tøy, men sjekk selv. 

 

• Sykdom, når holdes barnet hjemme?  

• Barnets allmenntilstand er det som avgjør om barnet bør holdes hjemme.  

• Likevel kan det være en større belastning for barnet å være i barnehagen, enn å 
få slappe av hjemme – dersom formen ikke er helt topp.  

• Det finnes likevel spesifiserte rutiner og regler for de ulike sykdomstilstander 
som kan medføre større smittefare for andre barn og voksne. 

• Vi er alltid ute i barnehagen (med mindre det er full storm eller lyn og torden) 



➔ Er ikke barnet klar for barnehagens oppegg, anbefaler vi at de holdes 

hjemme  

➔ Barnet kan sove inne ved kraftig forkjølelse  

 

• Stellesituasjon 

• Vi bruker tid på barnet – er et viktig utgangspunkt for oss!  

• Notering av bleieskift/toalettbesøk blir notert på listen inn til badet. Dersom skift 
eller bleier trengs, blir dette hengt opp som en liten huskelapp på barnets plass. 

 

• Whiteboard 

• På tavlen inn i yttergarderoben blir det notert hva som har skjedd i løpet av 
dagen.  

• Her vil det også bli hengt opp generell info 
➔ Foreldresamaler, hver høst og hver vår  

 

 

• Brannforskrifter/rutiner 

• Vi har gode rutiner for hvordan vi skal evakuere barn og personal, dersom 
brannalarmen går. Om dere foreldre skulle hente eller bringe i et tidsrom hvor 
brannalarmen skulle inntreffe, samles vi på fotballbanen utenfor barnehagen. 

 

 

• Fotograf 

• Fotograf kommer alltid hver vår i barnehagen. Dere som foreldre vil få  
informasjon om dette i forkant.  

 

• Superklubb  

• Vi danner superklubb med de eldste barna , både på Jernaldergården, 
Ullandhaug og Mosvannet.  

• Aktiviteter og turer i forbindelse med årsplan  

• Siste torsdagen i måneden  

 

Ferie 

• Det vil bli levert ut lister i forkant av de aktuelle ferieperiodene, slik at du som 
foreldre kan notere når barnet skal ha ferie.  

• Dette er bindende, da også personal tar ut ferie i den forbindelse – etter hvor 
mange barn som kommer.  

• Fire uker ferie, tre uker sammenhengende i sommerferien og en til sammen 
gjennom planleggingsdager 

 

Ukeplan  

• Henger på døra inn til avdelingen  

• Ber om forståelse for endringer  
 

Diverse 

- I tiden fremover vil vi ta med en liten gruppe til turnhallen annenhver mandag, ser 

an hvem som blir med, men ser for oss de fire eldste, hvertfall til å begynne med 
- Hver dag er preget av sang og musikk, men vi gjør noe ekstra ut av de på torsdager, 

for eksempel med instrumenter 



- Ut på tur når alle er trygge i barnehagen. Begynner med korte turer i nærområdet og 

utvider etter hvert  
 

 

• Aktivitetsgrupper 

• Planen vår på Ullandhaug er å komme i gang med gruppeinndelinger, når alle 
barna er trygge og vi er enda mer godt i gang med hverdagen og dens rutiner. 

• Vi skal dele barna inn i grupper med forskjellige aktiviteter – etter alder og 
utvikling  

• For å skape ro på avdelingen 

• Høyere kvalitet på aktiviteter  

 
 

Diverse  

- Planleggingsdager: 14. og 15. november + 2. januar + 14.april 
- Husk å ALLTID lukke porten og hekte på kroken 

- Minner alle om at vi setter stor pris på at alle tar ut vogner av skuret når dere 

leverer barnet og setter den inn igjen når dere går! 

 

Info om hjemmesiden 
  

                  1. Logg inn på www.minbarnehage.no/tjensvollbhg 

2. Scroll ned på høyre side til du kommer til Abonner på nyheter    
3. Trykk på abonner på nyheter  

4. Skriv inn data som ønskes – din e-postadresse og hak av hvor du vil abonnere 
 

 
LEK-Pedagogene var på kursog har lærtom viktigheten av lek i barnehagen  
-Lek skaper god psykisk helse og livsmestring gjennom vennskap og gode relasjoner 

→Vennskap, barn som er sammen med hverandre og barn som skaper identitet 
forebygger ungdom og voksne som havner i psykiatrien  

→ Når man opplever traumer og vanskelige ting senere i livet trenger man å hente 
næring fra sitt indre bilde, og der ligger det magiske man opplevde i  
barndommen  

→man henter inn noe muntert når man sliter  
→LIVSMESTRING  

→barn i barnehagen utrustes med vennskap 
-Lek tar tid og plass og trenger nærvær fra voksne 
-Voksne må fremme og støtte god lek -slik at barna fortsetter å leke 

 
-Barn lærer best ved å gjøre det samme om igjen, og om igjen og om igjen... Med 

noen få nye elementer innimellom  
-Barn utvikler vennskap gjennom lek  
 

-Når man leker har man et høyt engasjement og konsentrer seg over tid  
→dette fremmer læring 

-Når barn leker må de bruke hukommelsen for å for eksempel huske hva man gjorde 
i stad og i går  
→dette fremmer læring  

 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg
http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg


-Barn som blir støtta i lekerutiner fremmer språk  

-Lekerutiner handler om forskjellige scener  
→dette fremmer språk hvis vi fokuserer på LEK i barnehagen, fokuserer vi også på 

alt annet!  
-Den største problematikken i barnehagen er avbrudd i lek –forminsk dette  
 

 

 

 

 

TIL SLUTT, MEN SLETT IKKE MINDRE VIKTIG; 

 

• SNAKK GODT OM BARNEHAGEN!!! HUSK AT BARNA LYTTER OG 

TOLKER DITT KROPPSPRÅK I ENHVER SITUASJON! ☺   

 


