
FORELDREMØTE 21.SEPTEMBER 2022 

1. PRESENTASJON AV PERSONALET 

• Oda pedagogisk leder: nyutdannet barnehagelærer, men har 10 års erfaring fra barnehage 

fra før. 

• Julie, barne- og ungdomsarbeider: jobbet i Sandvikveien barnehage i 9 år. 

• Maren nyutdannet barnehagelærer: jobbet som vikar i ett år før utdanningen. 

• Feam: jobbet som vikar tidligere i Sandvikveien barnehage, men nå fast ansatt assistent på 

Pandaene. 

2. MERKING AV KLÆR 

Viktig å merke alt av barnas klær og utstyr. Det er flere avdelinger og mange barn som deler 

samme yttergarderobe, så ting kan bli borte om det ikke merkes godt. 

3. OPPMØTE, HELST FØR HALV 10, FINT OM EN GIR BESKJED OM EN KOMMER ELLER IKKE 

Dersom dere har mulighet til å levere barnet før 09.30 vil dette være ønskelig, slik at vi kan 

sette i gang med dagens opplegg, som for eksempel tur, språkgrupper eller andre aktiviteter. 

Fint om dere gir beskjed dersom dere kommer senere enn dette, eller ikke kommer i det hele 

tatt. 

4. GI BESKJED VED SYKDOM 

Det er fint med beskjed om barnet er syk eller ikke kommer i barnehagen av andre årsaker. 

 Her er en link som dere kan lese om hvilke regler som gjelder for sykdom og når barnet må 

være hjemme fra barnehagen: Når må barn være hjemme fra barnehagen? - FHI  

5. GI BESKJED PÅ MORGENEN OM INFO SOM KAN PÅVIRKE BARNETS TILSTAND. 

For personalets del og forståelsen av barnets væremåte er det ønskelig med informasjon om 

det er noe som påvirker barnet. Har barnet sovet bra eller dårlig? Har barnet skadet seg? Har 

barnet vært slakk eller forkjølet osv. 

6. TAUSHETSPLIKT 

Gi beskjed om det som kan ha påvirkninger på barnet. Vi har taushetsplikt. Barnet kan 

reagere på ting som skjer i privatlivet som for eksempel om foreldre går gjennom en 

skilsmisse eller sykdom i hjemmet, så kan barnet få reaksjoner i barnehagen. Vi vil kun 

barnas beste og ønsker å få en forståelse for hva som påvirker dem og deres væremåte. 

7. FISKEMÅLTID PÅ TIRSDAGER, VARM MAT PÅ ONSDAGER OG TURDAG PÅ TIRSDAGER. 

På tirsdager får vi servert ulike fiskeretter til lunsj. På onsdagen er vi så heldig å ha ei som har 

jobbet i barnehagen før, men som ikke jobber lenger, til å lage en varmrett til oss helt frivillig. 

På tirsdagen har vi turdag. Da går vi turer i nærområdet rundt barnehagen til for eksempel 

lekeplasser eller skogområder. 

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/


8. DAGSRYTMEN 

07. 30 barnehagen åpner, klokken 08.00 starter frokosten og avslutter 08.30. Kl. 09.20 har vi 

samling inne på grupperommet og da synger vi sanger, forteller eventyr, og forteller om 

hvem som er her i dag. Rundt 09.30/09.40 starter vi med språkgrupper/aktiviteter, tur eller 

går ut og leker. Klokken 11.00 blir det servert lunsj, deretter legger barna seg for å sove i 

vognene sine. Klokken 14.00 er det frukt, vi pleier å ha banan, kiwi, eple, pærer og druer. 

Etter frukt er det frilek enten inne på avdelingen eller på uteområdet før barna blir hentet. 

9. MÅNEDSPLAN, PERIODEPLAN OG NETTSIDEN, LOGGE INN, INFO DER. 

På Kvaleberg-barnehagene - Nyheter (minbarnehage.no) vil det komme planer for hva som 

skal foregå hver måned. 

På nettsiden ligger planer, info om planleggingsdager, vedtekter og lovverk som vi forholder 

oss til her i Sandvikveien barnehage.  Vi anbefaler å følge med på nettsiden, på avdeling 

Pandaene hvor det vil komme ut relevant informasjon. 

10. BURSDAGSFEIRING 

Her på Pandaene feirer vi bursdag med krone, sang og raketter (som vi lager med hendene) 

rundt frukttider. Vi har fruktsalat, smoothie eller en liten vann-is for å feire bursdagsbarnet. 

Dere trenger ikke å ha med noe til bursdagsfeiringa i barnehagen. 

11. GI BESKJED/SEND MELDING DERSOM NOEN ANDRE ENN FORELDRE SKAL HENTE BARNET 

Gi beskjed om morgenen eller send en melding dersom noen andre enn foreldre skal hente 

barnet. Dette vil gjøre det enklere for oss i hentesituasjonen. 

12. VI ANBEFALER KORTE DAGER NÅR DERE HAR MULIGHETEN TIL DET, DETTE ER FOR 

BARNETS BESTE. 

 

Mvh Pandaene/Sandvikveien barnehage 

https://www.minbarnehage.no/kvaleberg/seksjon/19581

