
FORELDREMØTE - REFERAT 
INTRODUKSJON AV ANSATTE 

Ida Mari er sykemeldt. Fikk tillatelse til å si at hun er gravid! I den anledning er det lyst ut vikariat i hennes 

stilling, men frem til det er ansatt en pedagog trer Stefan inn i rollen som «leder» på avdelingen. 

INFORMASJON OM BARNEGRUPPEN 

I år har vi en gruppe på 18 barn. 

Vi har 3 skolestartere, født i 2017, Hasan, Saad og Kasandra. De har grønn bakgrunnsfarge på bilder og navn i 

garderoben og skuffer. 

Det er 8 barn født i 2018. Anas, Agnethe, Philip, Sigurd, Houd, Fie, Viktor, Johannes og Olivia. Av disse er Anas 

og Sigurd nye på avdelingen. De har gul bakgrunnsfarge. 

Til sist har vi 6 barn født i 2019. Ylva, Aron, Målfrid, Nablis, Daniel og Isabella. De er alle nye på avdelingen, og 

har blå bakgrunnsfarge. 

TILVENNING 

Det har vært veldig kjekt å bli kjent med mange nye barn på avdelingen! Det har dessverre ikke vært en ideell 

tilvenning, med Ida Mari sykemeldt midt i tilvenningsperioden, men vi føler vi har kommet godt i gang allikevel. 

Vi ser positive fremskritt hos samtlige nye barn; de spiser godt, de leker, de utforsker, de søker oss voksne ved 

behov og de er opptatt av hverandre og de andre barna. Samtidig vil vi si at det er helt i orden for et barn å ha 

en reaksjon, og for noen barn kan reaksjonen komme med en gang og gå over med en gang, for noen kommer 

den ikke før det har gått en stund, det være dager eller uker, og for noen barn kan det ta ganske lang tid før det 

blir trygt på alt som skjer rundt seg på en stor avdeling. Alt dette er naturlig, og ingen barn har helt lik 

tilvenningstid. 

Barna fra i fjor har tilpasset seg de nye barna på avdelingen og begynt å fylle tomrommet etter de 8 som startet 

på skolen. Det er viktig å huske på at hvert år endrer avdelingen seg for alle barn, ikke bare de nye. Noen har 

mistet en god venn. Noen er plutselig eldst på avdelingen og kjenner på en ny type ansvar. Noen er plutselig 

ikke yngst på avdelingen lenger, og ser tydeligere hvor mye de har vokst. Alle barna er i en slags tilvenning, men 

for de fleste er det en positiv overgang, og vi prøver å støtte alle sammen så godt vi kan. 

De fleste på avdelingen deltar aktivt i samlinger, i lek og har funnet noen de liker å være med, men det er alltid 

noen unntak, og vi prøver å sette sammen lekegrupper for å inkludere alle barna i sosial lek for å bygge opp 

gode relasjoner. 

Vi prøver så godt vi kan å ivareta alle barna på best mulig måte, gi de et fang å sitte på, ei hånd å holde i, en 

hjelpende hånd når situasjoner blir for krevende, eller en veileder i konflikter og krangler. Samtidig er jobben 

vår å sette grenser, lage rammer for hva som er greit og hva som ikke er greit. 

  



ÅRSPLAN 

Dere kan finne årsplanen for Kvalebergbarnehagene på nettet. Den ligger under Meny -> Planer. I årsplanen 

står det masse informasjon om hva som er barnehagens praksis og hvordan vi arbeider, som en del av 

Stavangerbarnehagene, men også hva vi som Kvalebergbarnehagene setter høyest. 

QR-kode til Kvalebergbarnehagene: 

Visjonen vår er «En trygg start», med verdiene VARM, TYDELIG og TILGJENGELIG. 

«Alle ansatte i Kvalebergbarnehagene skal strebe mot å være en autoritativ voksen. Det betyr at de har en god 

balanse mellom å være varm og tydelig. Den voksne tar ansvar for relasjonen og skal alltid være større, 

sterkere, klok og god.» 

I arbeidet vårt lærer vi om Trygghetssirkelen, et verktøy som bygger på barns grunnleggende behov for 

tilknytning og trygge voksne, og et veikart for å forstå barnets følelser, behov og støtte både når de utforsker 

verden og når de opplever vanskelige følelser. 

MÅNEDSBREV 

Hver måned lages det månedsbrev og periodeplaner, hvor vi skriver litt om hva som rører seg på avdelingen, 

hvilket tema vi har og hvilke planer vi har. Dette legges ut digitalt, og dere kan abonnere på avdelingens 

nettside. Husk at abonnementet må oppdateres årlig, da det kun varer 1 år. Dette leveres også ut i papirformat, 

men det er greit å abonnere uansett. 

  



BARNEHAGENS DAGSPLAN 

KLOKKE HVA SKJER 

07:30 Tidligvakt kommer og åpner avdelingen 

08:00 Mellomvakt kommer 

08:30 Frokost: Ansatte smører skiver til barna ved bordene, melk og vann til drikke. 

09:00 Seinvakt kommer. 

Morgensamling: Vi synger «God morgen alle sammen» og forbereder barna hva vi skal gjøre i 
løpet av dagen ved å kikke på ei dagstavle. 

09:30 Kjernetiden starter, vi starter aktiviteter eller går på tur. 

10:45 Ryddetid, vi setter på plass det vi holder på med. 

11:00 Samlingstund: Vi synger «Kom nå her, sett deg der» og «Hvilken dag er det i dag?», et barn 
trekker kalender. Sammen kikker vi på dagens lapp og ser på dato, måned, år og navnedag. Resten 
av samlingen kan bestå av ulike sanger, eventyr, gjettelek eller noe knyttet til et tema vi har om. 

11:30 Hovedmåltid: Dette måltidet består oftest i at barna smører sine egne skiver, med hjelp fra de 
voksne. Vi ønsker at barna skal bli selvstendige og klare seg selv, og vi oppfordrer til sosialt 
samspill, som for eksempel om noen kan sende et pålegg eller hjelpe med å helle i melk. Det 
hender vi leser ei bok mens vi spiser. Vi deler gruppen i 2 rom under hovedmåltidet, for å dempe 
lydnivået og skape en tryggere ramme rundt måltidet. Hver tirsdag har vi et varmt fiskemåltid. 

Det hender vi spiser ute, eller har med mat på tur. Da smører vi niste eller lager matsmørestasjon. 

12:00 Utetid: Vi går nesten alltid ut, uansett vær. Det kan hende vi holder oss inne dersom vi har vært 
på en veldig kald og våt tur tidligere på dagen. 

I denne tiden avvikles også de ansattes pauser. 

14:00 Felles ryddetid ute, sammen med de andre avdelingene 

14:30 Fruktmåltid: Barna får frukt og en skive/et knekkebrød med smør. 

15:00 Tidligvakt går hjem 

15:30 Mellomvakt går hjem 

16:30 Seinvakt går hjem, og barnehagen er stengt 

 

  



UKESPLAN 

DAG HVA SKJER 

MANDAG Sykkeldag: Vi deler sykkeldag med Bamsebo i utetiden. Det vil si at kun våre to avdelinger har 
tilgang på syklene i sykkelskuret. 

Turdag: Vi går på tur i nærområdet nå i starten. Besøker lekeplasser, hestestallen, fotballbanen, 
ballbingen bak togbanen, sommerhaugen og spiralbroen over togbanen. Etter hvert går vi 
lengre turer, for eksempel til Vannassen, og det kan være naturlig at vi smører med niste og 
spiser hovedmåltid på turen. 

TIRSDAG Sykkeldag: Samme som mandag. 

Fiskemåltid: Vi får levert et varmt fiskemåltid. Dette måltidet består av hovedsakelig 3 retter 
som er på fast rotasjon. 

ONSDAG Sykkelfri dag: Vi holder sykkelskuret låst i utetiden. 

Bokdag: Til bokdagen ønsker vi gjerne at barnet tar med en bok. Hovedsakelig en bok barnet 
liker, men snakk gjerne med barnet om hvilket tema vi har om denne måneden, og se sammen 
om dere har en bok som omhandler temaet. Dersom vi skal rekke å lese den, anbefaler vi bøker 
som er lettleste, men det går helt fint med alle slags bøker, til og med på andre språk. Det kan 
hende boken blir skadet når den er i barnehagen. Husk å merke den med navn. 

TORSDAG Barnegrupper: Vi deler barna inn i mindre grupper. Da kan vi sette i gang med voksenstyrt 
aktivitet, som lesestund, konstruksjonslek, et spill og ulike formingsaktiviteter. Det kan også 
hende vi tar med en gruppe ut. Å dele barna i grupper gjør at barna føler seg tryggere og man 
kan jobbe tettere med relasjonsbygging mellom barna og være tettere på når noen trenger 
støtte. Man kan veilede i leken, være en god rollemodell og bidra til at de som leker alene 
kommer inn i leken sammen med de andre. 

FREDAG Barnegrupper: Samme som torsdag. 

UTENOM Bursdager: Når et barn har bursdag, henge vi ut et flagg ved inngangen til avdelingen. Vi skriver 
en hilsen på tavlen, slik at alle kan se hvem som har bursdag. Sammen med barnet lager vi en 
bursdagskrone. Barnet velger farge på kronen, og hvilket motiv det vil ha. Samlingsstund blir 
gjort om til en bursdagsstund, hvor barnet tenner lys, vi synger bursdagssang, leser eventyr, 
skyter opp raketter og alle de andre barna får anledning til å gi en bursdagsklem eller en high-
five. Til hovedmåltid serverer vi vann-is til dessert. 

Skolestartergruppe: Ikke fastsatt enda. 

Andre turer: Det hender vi har en tur utenom turdagen vår. Det kan være at været er så flott 
eller at en av barnegruppene vil gå en tur i anledning en aktivitet, for eksempel til klatreparken 
ved skolen, eller fotballbanen. 

Buss/Tog: Noen turer er for lange til å gå, da hender det at vi tar buss/tog. Eksempler er 
byturer, museum eller andre steder. Slike turer kommer det informasjon om. 

 

  



HVA VI FORVENTER AV FORELDRENE 

HVA FORVENTNING 

LEVERING Vi anbefaler å levere barnet før frokost eller etter morgensamling. Å komme midt i 
frokosten eller morgensamlingen kan være skummelt for mange barn. Barnet får all 
oppmerksomheten fra alle barna, og vi har ikke like god mulighet til å ta imot barnet. 
Dette kan i noen tilfeller snu en god morgen til en dårlig morgen. Dere har sikkert selv 
kommet midt i et møte eller kommet sent inn til en forestilling. 

Følg barnet inn på avdelingen, dersom vi ikke har mulighet til å komme ut. Det er 
selvfølgelig ønskelig at vi kommer dere i møte og sier god morgen, men det er ikke alltid 
det går. 

Gi gjerne beskjed om barnet har sovet lite eller om det er noe annet. Jo mer vi vet, jo 
lettere er det for oss å hjelpe barnet med å håndtere situasjonen. 

Dersom dere ikke rekker å levere barnet til 9:30, eller om barnet er sykt eller tar fri, send 
en melding eller ring. Vanligvis er det ikke noe problem å komme senere, men det er greit 
for oss å vite. 

YTTER-
GARDEROBE 

Det er begrenset med plass i ytter-garderoben. Det skal derfor kun henge yttertøy der, og 
det begrenses til ett sett regntøy, en parkdress og eventuelt ei jakke. Oppå hyllen kan man 
ha votter og lue. Vi anbefaler regnvotter. I tillegg er det plass til et par sko og et par 
støvler. 

INNER-
GARDEROBE 

I innergarderoben henger man sekk, inneklær, og i skapet kan man legge skiftetøy. Vi 
anbefaler 2 sett med skifteklær, og gjerne flere sokker og truser. Husk å sjekke 
beholdningen ofte. 

MERKING Merk alt med navn. Vi er 18 barn, og det er helt umulig for oss å ha kontroll på alle klærne 
deres, selv om vi oppfordrer barna til å legge klærne sine på plassen sin, eller selv hjelper 
med å holde orden. Kjøp gode navnelapper som tåler vask, så havner plaggene som regel 
tilbake på rett plass. Vi anbefaler å ha noen ark med navnelapper liggende i 
garderobeskapet, så kan dere raskt ta på klær som mangler når dere leverer eller henter. 

LEKER Vi ønsker ikke at barna har med seg leker hjemmefra. Eneste unntaket er barn som 
trenger en trygghetsleke, spesielt i tilvenningsperioden.  Denne kan vi ha liggende på 
barnets garderobe og ta frem ved behov. Husk å merk leken med navn. 

VANNFLASKER Vi ønsker at alle barna har en vannflaske. Vi anbefaler at alle tar den med hjem og vasker 
den hver dag. Det er ikke uvanlig at barn deler flaske eller noen fra en annen avdeling 
plutselig har drukket av alle flaskene (mindre søsken som er med og henter, for 
eksempel). Vi skyller og fyller flaskene med vann når de er tomme. 

HENTING Sjekk garderobene. Det kan ligge vått tøy i pose eller i tørkeskapene. Kontroller om det er 
nok skiftetøy eller mangler bleier. Dersom det er informasjon, henges dette opp over 
plassene eller på fellestavle. 

 

  



SKOLESTARTERE 

I år har både Bamsebo og Maurtua 3 skolestartere hver, og i den anledning slår vi oss sammen og samarbeider. 

Vi har ikke helt landet på dager og tidspunkt for skolestartergruppen enda, men jeg regner med at den er på 

plass snart. 

Vi kommer til å bruke boken «Trampoline», som er et verktøy rettet mot barn som skal begynne på skolen. Alle 

skolestarterne får sin egen bok, som vi jobber med gjennom hele året. I boken er det disse temaene: Meg og 

deg, mønster, former, måling, tall, plassering, sortering, stavelser, rim, symboler og bokstaver. 

I tillegg vil det være egne turer og opplevelser for skolestarterne gjennom året. Mer informasjon om dette 

kommer. 

BURSDAGSINVITASJONER 

Vi ønsker at ingen barn skal føle seg utenfor, og vi har derfor et forslag til hvordan bursdagsinvitasjoner kan 

foregå. Dersom et barn har bursdag og ønsker å legge invitasjoner i barnehagen, kan man velge å enten 

invitere alle i samme aldersgruppe (fargene grønn, gul og blå på skapbildene), eller alle jentene eller alle 

guttene på avdelingen. Eventuelt alle i samme kjønn fra samme aldersgruppe, dersom man ønsker en mindre 

gruppe. Det viktigste er uansett å vise skjønn, og tenke på at ingen føler seg utelatt.  

Dersom man ønsker å kun invitere enkelte barn, eller man inviterer alle fra egen aldersgruppe, og 

bursdagsbarnet har en god venn i en annen aldersgruppe, som man også ønsker å invitere, kan det være lurt å 

gi denne type invitasjoner utenom barnehagen. 

Er dere usikre, spør oss. 

EDIT: Vi ble enige om at barn fra gul og grønn gruppe slås sammen i forhold til bursdagsinvitasjoner, siden de i 

grønn gruppe er så få. Dette gjelder barna født i 2017-2018. 

TRAFIKKSIKKERHET 

• Ved henting og levering skal man parkere på utsiden av den lave kantsteinen i «rundkjøringen», slik at 

man lett kan holde avstand til bilene. 

• Vennligst ikke parker for trangt og uoversiktlig, er det fullt, parker litt lenger vekk eller vent til noen 

kjører. 

• Når dere henter, ikke stopp i porten for å ha en samtale. Gå ut eller inn, og fortsett samtalen litt lenger 

vekk, da blir det ikke uoversiktlig i port-området. 

• Pass på at dere ikke får med et ekstra barn ut porten, selv om foreldrene er rett rundt hjørnet og skal 

gå. Barn er raske, og trafikken er ikke langt unna. Vi prøver å holde barna vekke fra port-området, men 

det hender det står noen der allikevel. 

• Ikke lær barna å ta av kjettingen og åpne porten selv. Det er kjekt å klare ting selv, men dere ønsker 

sikkert ikke at barna skal gjøre dette på egen hånd i barnehagetiden. 

• Ikke løft barna over gjerdet/porten. 

• Ikke la barna klatre på gjerdet/porten. 

• Ikke hopp over gjerde for å spare tid. 

• Porten SKAL lukkes HVER gang. 

Ja, barnehagen ser voksne som finner på å gjøre alt dette hvert år.. 

  



KONTAKTINFORMASJON 

Mange kommer til oss og lurer på telefonnummer til andre foreldre. Vi har ikke lov å levere ut denne 

informasjonen, men for de som ønsker det, kan dere skrive dere på denne listen, med navn og telefonnummer, 

så kan listen sendes til alle som skriver seg på. 

EDIT: Har du ikke skrevet deg på, men ønsker det, ta kontakt med personalet. 

FAU 

FAU (FORELDREARBEIDSUTVALGET) 

"Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til 

at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø." I Kvaleberg-

barnehagene ønsker vi at det er to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Blant foreldrerepresentantene 

velges det en leder for FAU og en vararepresentant. 

SU (SAMARBEIDSUTVALGET) 

"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. Barnehagens eier 

kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene."  

SU består av to foreldrerepresentanter og to representanter fra de ansatte. I vår barnehage deltar 

virksomhetsleder som representant for eier på alle møter i SU. "Barnehageeieren skal sørge for at saker av 

viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." 

Vi oppfordrer dere foreldre til å bruke denne muligheten til å påvirke barnas hverdag i barnehagen! Vi er 

avhengige av engasjerte foreldre som gir oss konstruktiv tilbakemelding for å være i utvikling. 

EDIT: Vi fikk to nye foreldrerepresentanter: Burhan (far til Saad) og Kenneth (far til Olivia). 


