
Referat fra foreldremøte 22.9.22 
Gullfakse : 17 barn fra 2-5 år. Zelal, Embla, Justyna, Brit og Hege som jobber på avdelingen. Trude 

Helen Stokke er avdelingsleder for Havhesten og Krabat bhg. Ny virksomhetsleder : Margareth Olsen. 

Valg av Fau representanter : Caroline, mor til Olivia og Steinar, far til Knut.  

Vi viste en del bilder fra hverdagen i barnehagen som illustrerer hvordan vi jobber med følgende 

punkter : 

 

Medvirkning :  handler om at vi lytter til barna og tar dem på alvor.                                                            

Vi observerer barna, for så å gjøre valg som støtter og videreutvikler det de er opptatt av 

Barna skal kjenne at vi voksne virkelig bryr oss om hva de tenker, hva de lurer på og hva de kanskje 

ønsker å lære mer om. Et prosjekt blir til eller tema vokser frem og kan vare alt fra en dag til flere 

måneder. Av og til kommer dette som følge av noe barna forteller om, hva personalet hører det 

snakkes om, eller som følge av en felles opplevelse de ansatte har gitt barna. Vi har som mål at barna 

får oppleve voksne som virkelig lytter og genuint er interessert i hvem de er og hva de interesserer 

seg for. Selvsagt har vi også noen rammer for hva hverdagen består av, og som vi mener er viktig. Vi 

har rutiner for blant annet måltider, utetid og samling, men disse trenger ikke komme i veien for god 

lek, impulsive aktiviteter og spennende prosjekter og barns medvirkning 

Vi prøver å følge barnas spor ved å gripe fatt i det de snakker om/ er opptatt av. I høst har dette bl.a 

vært : 

* «Karius og Baktus»/tannlegebesøk 

* Bok : «Den lille Muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans» 

Og jobber med dette på ulike måter :  

* Språkstimulering – visuell støtte(bilder) 

* Humor og glede 

* Kreativitet – forming, inspirasjon til lek 

 

*På tur for å se etter dyrebæsj 

 

*Kunnskap om dyra og hvordan avføringen deres ser ut 

 

* Matematikk – telle, størrelse, form, 

 

*Samlingsstund, LEK 

 



 

              Små grupper  

• Vi har fokus på å dele oss inn i små grupper(3-6 barn i hver gr) ved måltid, stasjonslek, 

aldersinndelte grupper på tur, yoga, lesestund, forming m.m 

• Utvikle vennskap og lekekompetanse – noen barn trenger hjelp til å finne venner, 

forstå lekekoder, vente på tur, lytte, dele…  Dette øver vi på i smågruppene, og ser at 

alle har godt utbytte av det.  

• Kjekke opplevelser sammen – inspirerer til videre lek 

•  skaper gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne.  

•  hvert enkelt barn blir sett og får god omsorg og nærhet 

• Vi jobber med utgangspunkt i Trygghetssirkelen og legger vekt på å den autoritative 

voksenrollen(positiv relasjon, trygg, varm, tydelig voksen, positiv grensesetting) 

 

Trygghetssirkelen : 

 



              Måltidene i barnehagen : 

• Vi følger nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen(Helsedirektoratet)  

• MATGLEDE ! Variert, godt kosthold 

• Sosial setting- gode samtaler. Viktig læringsarena(smøre egen mat, rydde etter seg, 

sanseopplevelser, språkutvikling, delta i matlaging, dekke bord  m.m) 

• Før barna begynner på skolen har de spist ca 3000 måltider i barnehagen 

 

 

              Forventninger fra barnehagen : 

• Gi alltid beskjed til en av oss ansatte på avdelingen om at ditt barn har kommet eller 

skal gå hjem.  

• Navn på klær, sko, støvler o.l. Sjekk jevnlig om barna trenger påfyll av skiftetøy/bleier. Se i 

kurven «Hvem eier dette ?» Har dere fått hjem en pose med våte klær, fyll på i 

skiftekassen i skapet på badet påfølgende dag.  

• Ikke lær barna å åpne porten/kjettingen 

• Fint om dere kan hjelpe barna med å sette sko på plass i skohylla, og følge dem inn for å ta 

på tøfler og henge opp jakker/sekker når dere kommer om morgenen.  

• Følg med på månedsplan /informasjon fra bhg(abonnerer på hjemmesiden og les på tavla) 

• Ring eller send sms (91786143)dersom ditt barn ikke kommer i bhg/eller om dere kommer 

sent en dag(etter kl 9.30) 

• «Friske barnehager» : Syke barn skal holdes hjemme (almenntilstand). Det er ikke greit at 

barn med feber får febernedsettende medisiner og sendes i barnehagen. Ved 

oppkast/diare skal barna være hjemme 48 t etter siste symptom. 

 

 

 


