
 

 

Foreldremøte høst 2022 

Avdelingsleder Tone Davidsen var inne for å presentere seg og fortelle om 

personalsituasjonen på Sniff.  

Hennes rolle som avdelingsleder er å lede og utvikle barnehagen iht. lov-/og 

avtaleverk og kommunens styringsdokumenter. Hun skal sørge for at det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen er i tråd med barnehagelov og rammeplan, 

og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget. 

I madlavoll barnehage har vi 5 pedagogstillinger på 4 avdelinger, og det er 

derfor beregnet at det skal være to pedagoger på Sniff. Denne stillingen var lyst 

ut før sommeren, men vi fant ingen passende søkere, og valgte å konstituere 

Jeanette fram til jul. 

Ved oppstart i høst hadde vi en vikar som skulle være på Sniff fram til nyttår, 

men denne avtalen måtte avsluttes med vikarbyrået pga mye sykdom. Etter 

dette har det vært forskjellige vikarer inne for å dekke opp, og for å finne noen 

som kan være hos oss fram til nyttår.  

Imens jobber ledelsen med å finne en passende kandidat til den ubesatte 

stillingen som pedagog. 

Når vi i tillegg til dette fikk en uforutsett sykemelding på avdelingen som også 

ble dekket opp av vikar, var det mange ukjente vikarer en periode, og 

situasjonen ble utfordrende i varierende grad for barna og de voksne, og Tone 

ba om forståelse for dette.  

 

 

• Personale på avdelingen er: 

Anett, ped.leder  

Jeanette- Barne- og ungdomsarbeider, ped.leder på disp og 

praksisveileder for Fern. 

Fern, 2. års- lærling lærling i barne-og ungdomsfaget. 

 

• Gruppen og dynamikken  



 

 

Så langt virker det som en veldig fin gruppe. Barna er blide og 

interesserte i hverandre. De ser hva de andre gjør, og noen ganger 

imiterer de, mens andre ganger vil de ha det som ser så kjekt ut, og 

det kan bli litt krangling.. 

Innimellom ser vi også fin lek eller begynnende lek mellom barna; de 

deler med andre, viser hva de har, gjør tegn til at noen skal bli med så 

de kan gjøre ting sammen og ikke minst ler sammen. 

Det er en del språksterke barn på avdelingen i år, og det vil alle 

sammen profitere på; De som snakker får mye øvelse og de som ikke 

snakker like mye vil ha gode modeller. Det er viktig å snakke mye 

med barna for at de skal få et godt språk, benevne det man ser og 

gjør, og gjerne understreke med å vise.. 

De aller fleste har fått med seg at det er faste ting som skjer på 

avdelingen og finner trygghet i det. Selv om barna her er små, er de 

ofte glad i faste og gode rutiner sånn at de vet hva som skjer. 

 

• Dagsrytme 

7.15-8.30 Frokost  

7.15-8.15 Lek 

8.30- 9.45 Utelek 

9.45-10.15 bleiskift 

10.15-10.30 samling 

10.30- 11.00 lunsj 

11.00-13.30- sovetid/ rolig lek/ bleieskift 

13.30-14.00- fruktmåltid 

14.00-14.45- innelek 

14.45- 16.30- utelek 



 

 

 

 

 

• Ukerytme 

Akkurat nå er dagene nokså like, men etter hvert som vi kommer 

ordentlig i gang har vi matdag på mandager, Sangsamling på 

tirsdager, Formingsaktivitet på onsdager, toddlergrupper på 

torsdager og bevegelsessamling på fredager.  

Vi holder et enkelt program; siden barna er så små ligger 

mesteparten av pedagogikken i hverdagsaktivitetene. 

Vi går også på tur, og legger disse inn i toddler- eller bevegelses- 

aktivitetene. I starten vil det være de eldste barna som går på tur, og 

så blir de andre med etter hvert som de er trygge nok.. 

• Hva vi er opptatt av:  

Vi jobber mye med relasjoner i barnehagen. Det er mange man skal 

forholde seg til i hverdagen, og her på Sniff har hvert enkelt barn en 

relasjon til hvert av de 8 andre barna og til de 4 voksne som jobber 

her, det blir 12 forhold som skal pleies.  



 

 

Det er viktig at barna kjenner seg trygge på alle disse relasjonene, og 

vi jobber mye ut fra noe som heter Circle of security. 

 

I denne modellen ser vi at barnet er åpen for å utforske omgivelsene 

sine når det er trygg på at den voksne er nær. Det har også behov for 

å returnere for å lade innimellom sine turer ut i verden, eller hvis det 

er noe som ikke kjennes bra. Derfor er det viktig at de voksne ser 

hvor barnet er på sirkelen og møter det på en god måte. 

Det kan være ulike oppfatninger av hva som er god omsorg. Dere 

foreldre har anledning til å se barnet hele tiden, løfte det opp når det 

vil opp og finne fram ting det vil ha. Sånn er det ikke alltid i 

barnehagen og det kan være en overgang for noen, men de venner 

seg fort til at det er sånn det er i barnehagen. Selv om vi trøster og 

anerkjenner barnets følelser, ligger ofte god omsorg her i å hjelpe 

barnet til å mestre sine nye omgivelser best mulig. På liten avdeling 

kan det være å oppmuntre barnet til å hente ting selv, gå selv, reise 

seg o.l.  

 

• Autoritative voksne 



 

 

 

Som voksne rollemodeller og ledere stiller vi krav og har 

forventninger til barna, samtidig som vi bruker mye oppmuntring og 

varme. Vi ønsker, og streber etter, å være autoritative i våre møter 

med barna på avdelingen. Barna skal kjenne at de kan klare ting i 

hverdagen og at vi heier på dem. 

Vi lar ofte barna få medvirke i sin egen hverdag her i barnehagen ved 

at vi ser hva de er opptatt av og legger opp aktiviteter etter det. 

 



 

 

 

 

•  Toddlerlek 

Barna på småbarnsavdeling blir ofte kalt for toddlere. I denne 

aldersgruppen har barna generelt stor bevegelsesglede og oppdager 

hva de kan bruke kroppen sin til. 

 Vi legger til rette for at de kan utforske omgivelsene og utfordre seg 

selv. Samtidig setter vi grenser og veileder. Vi begrenser dem som 

ikke setter grenser for seg selv, og pusher litt på de som ikke tør til å 

våge litt mer.. 

 

• Generell informasjon 

Ved levering og henting er det viktig at dere husker på at porten må 

holdes lukket. selv om det er mange som er på farten inn og ut, må 

den igjen og lenken på, hvis ikke noen kommer rett bak. 

Vi har også som regel at bilene rygges inn når man kommer så man 

unngår farlige situasjoner. 

Levering og henting er også de mest sårbare situasjonene for barna i 

løpet av dagen, og det er viktig å huske at man må være på når man 

går og når man kommer for å hente, og ikke snakke i mobiltelefon 

f.eks… 

Vi som jobber i barnehagen har 7,5 t arbeidsdag og har derfor vakter 

for å klare å dekke opp hele tiden barnehagen er åpen. TV jobber fra 

7.15 til 14.45, MV fra 8-15.30 og SV fra 9- 16.30. Dette betyr at det er 

redusert bemanning om morgenen og på ettermiddagen, og derfor 

ikke alltid vi har tid til å være i lange samtaler når vi har ansvaret for 

barna alene. 



 

 

Barnehagen har en hjemmeside der vi legger ut all viktig informasjon 

i tillegg til at vi legger ut litt bilder av det vi gjør av og til. Alle 

bildeartikler er passordbeskyttet og passordet henger i garderoben. 

Som foreldre har dere hovedansvar for at barna har det de trenger 

av klær og utstyr i barnehagen og at dette er merket så vi lett kan se 

hva som hører til hvem. Vi har hengt opp lister i garderobene over 

hva som skal være hvor.. Det er lurt å lage seg gode rutiner på å 

sjekke at alt er på plass og i orden med jevne mellomrom, f.eks en 

fast dag i uken.. 

Vognene må også sjekkes jevnlig for å se at det er passende pose 

for årstiden, luft i dekk og 5-punktsele som er i orden og passer til 

barnet. 

Underveis i barnehageløpet kan det være at vi trenger bistand 

utenfra for å hjelpe barnet med ulike utfordringer. Vi har gode 

samarbeidspartnere i kommunen som kan hjelpe oss med å se på 

fysiske-, sosiale eller emosjonelle vansker og veilede oss der det 

trengs; Fysioterapeut, Helsestasjon, PPT, Barnevern m.fl. 

• FAU representant- 

Louisa, som er moren til Lilly, sa seg villig til å ta på seg dette viktige 

vervet! Hun skal da være avdelingens talerør inn i Fau og SU, og hvis 

det er noen saker dere mener bør diskuteres der kan dere snakke 

med henne. 


