
Referat fra foreldremøte på Froskene 31.08.22.  

Med oppdatert informasjon pr.feb.2023 

 

Velkommen til nytt barnehageår på avdeling Froskene. Legg merke til at fra 2023 heter vi Stjernene.  

1. Presentasjon av ansatte på avdelingen.  

Pedagogisk leder: Ingvild (permisjon fra 3.2.2023) 

Pedagogisk leder: Anne (fra januar 2023) 

Pedagogisk leder: Lone  

Barne - og ungdomsarbeider: Carina  

Assistent: Lene  

  

Tidligvakt jobber 7.30-15.00  

Mellomvakt 1 jobber 7.45-15.15 

Mellomvakt 2 jobber 8.30-16.00  

Seinvakt jobber 09.00-16.30.  

Torsdager har pedagogene plantid, da er det tre voksne på avdelingen.    

  

2. Presentasjon av foreldre på avdelingen   

Foreldrene presenterte seg selv og hvilke(t) barn de er forelder til, og informerte også om hvor 

mange år barnet er. En i personalet presenterte de barna som ikke hadde foreldre til stede på møtet.   

  

3. Tilvenningen og presentasjon av barnegruppen.   

10 nye barn (3 fra mai/juni og 7 fra oppstart i august) Tilvenningen har gått over all forventning. 

Barna ble raskt trygge, og de ble godt tatt imot av de «gamle» barna. Vi er nå 9 førskolebarn, 5 

4åringer og 10 3 -åringer. 4 ansatte og 24 barn.  

Vi har i år delt barnegruppen i to i kjernetiden og i måltidene. På morgenen og på ettermiddagen kan 

barna leke fritt på hele etasjen eller ute. Ingvild/Anne og Lene har «ansvar» for førskolebarna og tre 

av de mellomste barna, mens Lone og Carina har «ansvar» for de minste og to av de mellomste 

barna.    

  

4. Planer for avdelingen  

4 temaplaner i året: Høst, vinter, vår og sommer. Legges ut på hjemmesiden i begynnelsen av 

september, desember, mars og juni.   

Månedsbrev med refleksjon over forrige måned og mål for kommende måned. Legges ut på 

hjemmesiden i begynnelsen av hver måned. Månedsbrevet inneholder nøkkelord som brukes aktivt i 



samtaler med barn og som henger synlig på avdelingen og i gangen, månedens sang/regle og 

månedens bok. Viktige beskjeder og bursdagsbarn står til høyre i dokumentet.   

Månedens bok. Vi leser vennebøkene med ulike temaer. 10 bøker gjennom hele året. I tillegg 

kommer ulike temabøker og eventyr.   

Ukerytme som er veiledende, vi gjør endringer underveis. Ligger ute på hjemmesiden og henger 

synlig i gangen på avdelingen. I gruppene varierer vi mellom lek/språk/kreativitet/utelek.  

Språkgrupper der vi leser eventyr, vennebøkene eller andre bøker. Dialogisk lesing, mye samtale og 

undring omkring innholdet. Bruker konkreter og nøkkelord aktivt for å inkludere alle i samtalen.  

Lyttende voksen som tar barnas initiativ og inkluderer alle i samtalen. Vi spiller spill eller andre 

aktiviteter som stimulerer språket også.  

Selvvalgte lekegrupper. Her får barna velge selv hva de vil leke med. Vi øver på å være i aktiviteten 

over tid, finne fokus og ro sammen med andre. Personal som støtte, veiledere og igangsettere. Leken 

har egenverdi, dvs. at den er en arena for utvikling og spontanitet som skal legges til rette for.   

Forming/kreativitet: Ulike aktiviteter ut fra årstiden. Følger barnas spor. Det er barna som skal få lage 

og utfolde seg kreativt, ikke personalet. Personalet skal legge til rette for kreative prosesser og 

hjelper og støtter der det trengs. Ikke alle barn er like glad i kreativitet, dette respekterer vi. Derfor 

vil noen av barna lage mye forskjellig, mens andre lager mindre. Men alle barn får det samme 

tilbudet, og vi forsøker å skape impulser slik at alle får lyst til å være med.   

Turdag: Vi er mye ute, minst to timer hver dag. Vi går både fellesturer og deler gruppen i to. Vi bruker 

nærområdet og lekeplasser rundt barnehagen. Husk å ha sekk tilgjengelig hver dag, i tilfelle spontan 

tur. Oppi sekken skal det ligge ett skift i pose. Husk drikkeflaske hver dag. Barna bærer matpakke 

og drikkeflaske i sekkene på tur.   

  

5. Abonnere på nettsiden/bruk av IST.  

Vi ønsker og forventer at dere som foreldre abonnerer på nettsiden vår. Det vil si at dere får opp 

varsler på e-post når vi legger ut viktig informasjon, temaplaner, månedsbrev o.l. Vi er helt avhengig 

av et godt foreldresamarbeid, og da er det viktig at dere har lest informasjonen som legges ut hver 

måned. Vi er behjelpelig med å vise dere hvordan dere kan gjøre dette, bare spør oss om hjelp     

Hjemmesiden: www.minbarnehage.no/vaaland.no   Vi er Teknikken 1.etg, avdeling Stjernene.     

Viktige innkallinger kommer også ofte via IST. Der er derfor viktig at telefonnummer og epostadresser 

blir oppdatert her: Søke, bytte eller si opp barnehageplass | Stavanger kommune Vi bruker 

telefonnummer i vårt varslingssystem via SMS. Det er den som står på barnehagesøknaden som vil få 

e-post og varslinger.  

  

6. Forventninger til oss (avd/bhg)   

At vi i personalet ser og støtter barna gjennom hele dagen. At det gis beskjed hvis de skulle oppstå 

ulike situasjoner i barnehagen, f.eks. sykdom, skade etc. At foreldrene får informasjon om dagen ved 

henting, hvis det er rom for det (mange som blir hentet på likt som nevnt annet sted i referatet).   

God kommunikasjon og informasjonsflyt som en nøkkel for godt foreldresamarbeid.   

http://www.minbarnehage.no/vaaland.no
http://www.minbarnehage.no/bekkefaret.no
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehage/
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehage/


  

7. Valg av 1 FAU-rep. + 1 vara   

FAU representant: Kamilla    Vara: Christel  

  

8. Foreldregruppen deltes i to. Førskoleforeldre + 4 års-jentene gikk sammen med Ingvild og 

Lene, de andre ble sittende sammen med Lone og Carina.   

Tanken bak deling av gruppene er både for å skape mer rom, ro og forutsigbarhet for barna og bedre 

muligheter for å dele i smågrupper. Vi har valgt å fordele barna i disse gruppene med tanke på å 

styrke barns vennskap og for å kunne gi de et tilbud tilpasset alder, modning og interesser.  

 3 åringene og 4 års-guttene:  

Tilvenningen har gått over all forventning. Barna begynner å finne seg godt til rette og leker fint 

sammen på tvers av kjønn og alder. Vi oppholder oss på den store siden i kjernetiden, der er det god 

plass og tilpassede aktiviteter ut fra alder og modenhet.   

• Vennebøker – vi fordyper oss i én vennebok hver måned. Vi samtaler og undrer oss sammen 

om innholdet og viser til eksempler i hverdagen.   

• Eventyr: Gullhår og de tre bjørnene – eventyret jobbes med ut over høsten, og vi skal bli godt 

kjent med innholdet, og barna skal få mulighet til å fortelle eventyret selv ved hjelp av 

konkreter og bilder.   

• Samlinger – Faste aktiviteter gjennom uken for å skape trygge rammer og forutsigbar 

hverdag. Vi starter alle samlingene med godmorgen-sang og navnesang. Vi varierer mellom 

«under teppe», sangkort, trekke dyr opp fra tøypose, lesing av vennebøker og eventyr.  

• Fokusområder nå på høsten vil være å samarbeide, vente på tur, rydde, vaske hender, finne 

ting/legge ting på plassen sin, inkludere hverandre i lek, bli kjent på tvers etc.    

• Ulike grupper – Vi deler barna inn i grupper i kjernetiden. I gruppene vil innholdet variere fra 

gang til gang, ut fra antall og interesser. F.eks. lek, språk, spill, kreativitet, utelek etc.   

Førskolen og 4 års-jentene:  

For de eldste barna har vi valgt å ha et større fokus på selvstendighet. Vi ønsker at barna skal delta 

aktivt i hverdagen både i lek og hverdagslige gjøremål. Som å dekke/rydde bordet, hjelpe med 

matlaging, være selvstendige i påkledning og ved dobesøk. Vi setter i gang med ukens ordensbarn 

hvor barna rullerer hver uke, her hjelper de med måltider, dele ut frukt/flasker, vaske bordet og 

koste gulvet og vi vil også ha fokus på at barna som er ukens ordensbarn er med å passe på at alle har 

noen å leke med. Vi ønsker å gi barna et større ansvar i hverdagen, det gjelder også å holde orden på 

tingene sine i garderoben og i skuffen sin.  

Vi oppholder oss i kjernetiden på den minste siden på avdelingen. Her har vi tilpasset leker og 

materiell til de barna vi har i gruppa. Vi vil fremover se etter barnas interesser for evt oppstart av 

temaarbeid. Foreløpig setter vi i gang med månedens bok med vennebøkene og eventyret om de Tre 

små grisene.   

Hver onsdag har vi førskolegruppe. Barnehagens emneplan for førskolen ligger ute på hjemmesiden. I 

førskolegruppen/Tigerklubben har vi fokus på lek, konsentrasjon og felles fokus. Vi jobber med 

Trampolineboka med ulike tema som former, mønster, sortering, stavelser, tall, bokstaver osv. Vi 



avslutter hver gang med høytlesing i en bok med kapitler. Her snakker vi med barna om hva som 

skjedde forrige gang vi leste, og hva de tror skjer videre. Gjennom høsten leser vi også boka om Den 

kjempestore pæra, og vi opplever at alle barna liker den veldig godt. Til slutt får alle barna fortelle 

hva de syntes om dagens gruppe, hva var gøy? Var det noe de ikke syntes var gøy? Førskolebarna 

deltar også på Regnbuekoret hver siste fredag i måneden, her får de treffe alle de andre 

førskolebarna i barnehagen.  

På onsdager når det er førskolegruppe er alle 4- åringene sammen i grupper med 3- åringene. Her har 

de fokus på forskjellige ting som lek, språk, forming osv. Dette vil variere fra gang til gang.   

  

9. Praktisk informasjon som er viktig å ha kjennskap til.   

• Abonner på nettsiden. Dette er vår informasjonskanal ut til dere foreldre.  

• Les planer som ligger på nett og som henger på veggen i gangen.   

• Viktig informasjon og «dagen i dag» står på tavlen i gangen.   

• Hjelp oss å holde det ryddig i gangen. Sjekk alltid yttertøy, regntøy og støvler hvis det har 

regnet. Pakk ut yttertøyet og legg/heng det på plassen til barnet.   

• Fyll opp vannflaskene hjemme eller i barnehagen når dere leverer barnet.   

• Hjelp barna å vaske hendene før de kommer inn på avdelingen på morgenen.  

• Informere oss hvis det er noe vi burde ha kjennskap til med tanke på barnet og 

hjemmesituasjonen, da er det lettere for oss å skjønne reaksjonsmønsteret og følelsene til 

barnet raskere og på riktig grunnlag.   

• Send melding senest kl. 09.00 hvis barnet er syk eller har fri. Vi må også ha informasjon hvis 

barnet skal hentes av andre enn foreldre eller andre foresatte som vi ikke har avtaler på 

allerede.   

• Lag avtaler med barna med tanke på levering og henting. Vi jobber mye med å lage gode 

strukturer og minske støyen inne på avdelingen. Når dere leverer på morgenen, så ønsker vi 

at barnet er klar til å si hade når det kommer inn på avdelingen. Snakk med barnet og 

forbered det på at dere skal gå når dere sier hade. Fint om dere vinker i vinduet v/porten om 

barnet ønsker det.  Vi sitter gjerne med bordet sammen med de barna som spiser. Dette 

skaper ro og trygge rammer rundt frokosten.   

• Barn og sykdom: «24 timers regel». Gylden regel; barn skal ha utbytte/nytte av å være i 

barnehagen, det vil si at de skal ha god allmenntilstand, og de skal være hjemme når de ikke 

er i form. Medisinering i barnehagen.  Egne skjema, nettsidene  

• Eksempler. - Mat i barnehagen: Vi serverer lunsj (brød/knekkebrød, melk/vann og grønt) og 

frukt til ettermiddagen. En dag varmlunsj. Vi har en sunn matprofil, serverer vanlig sunn mat. 

Vi er ikke sukkerfrie, men fornuftige. Alle tar med næringsrik mat til frokost. Frokosten er fra 

7.30 - 8.30, så hvis dere kommer etter dette, ønsker vi at barnet har spist hjemme.   

• Bursdagsfeiring i barnehagen: Vi markerer alle fødselsdager i barnehagen slik at alle får en 

likeverdig markering, og der barnet er i sentrum. Hvis dere ønsker, kan dere ta med 

frukt/bær/sunt bakverk. Vi ønsker ikke kaker/is/boller. Vi kan være behjelpelige med å dele 

opp frukt/lage smoothie.     

• Bursdagsinvitasjoner: Vi ønsker at dere organiserer dette utenom barnehagen. Det henger en 

liste synlig i gangen med navn, nummer og adresse til barnet. Husk at barna snakker med 

hverandre om bursdagsfeiringer, så dere bør invitere de det er naturlig å inkludere, som 

f.eks. hele gruppen, alle jenter/gutter, alle på samme alder etc.  



• Barn og ferie: Alle barn skal ha 4 uker ferie, 3 uker sammenhengende i skolens ferie.   

• Nettvett: Ikke legg ut bilder på nett av andres barn, jf. Åndsverkslovens § 45c. Hvis vi legger 

ut bilder på nettsiden, er disse  passordbeskyttet. Ved tilstelninger i barnehagen er det viktig 

at dere avklarer med de andre foreldrene om de godtar at dere tar bilder av deres barn, 

f.eks. hvis flere barn er sammen.   

• Klær i barnehagen: Viktig å merke klær og utstyr. Husk klær etter vær, og klær som passer 

barnet og årstiden. Tidvis hender det at en vott og en tøffel forsvinner- det kan skje. Minner 

om å bruke klær i barnehagen som tåler lek/kan bli skitne. «Jo mer skittent et barn er, jo 

kjekkere har de lekt» -   

• HMS: I barnehagen følger vi strenge HMS krav på alle områder for å sikre ditt barns hverdag. 

Vi ber om at dere foreldre hjelper oss med å sikre følgende: Lukk porten etter deg- også med 

kjetting. Ikke la barn hoppe over gjerdet når dere kommer eller skal hjem, det samme 

gjelder åpne/lukke porten selv.  Dersom søsken skal hente i barnehagen skal dette avtales 

med den enkelte avdeling. Skulle avdelingen se at personen som henter ikke er «moden» for 

oppgaven enda, vil vi informere dere om dette. Parkering i barnehagen: Vi ønsker at alle 

rygger inn når de parker på barnehagens parkeringsplass. Hold barnet i hånden mens dere 

går til porten for å unngå uønskede situasjoner på parkeringsplassen.  

  

10. Eventuelt  

Ulike planer er blant annet: Rammeplanen, årsplanen, handlingsplanen for psykososialt miljø, (denne 

planen beskriver hvordan virksomheten arbeider for å forhindre mobbing og krenkelser av barn i våre 

barnehager. Planen beskriver hva barnehagene skal gjøre for å forebygge, og gjenkjenne mobbing og 

krenkelser blant barn og voksne, samt hvilke tiltak som må gjøres dersom det forekommer mobbing 

eller krenkelser i våre barnehager.  

Mange barn som kommer på likt på morgenen og hentes på likt på ettermiddagen. Da er det litt 

hektisk i garderoben/ute på lekeplassen og vi får ikke snakket like godt med alle. Vi gjør så godt vi 

kan, og vi ønsker å møte dere på en best mulig måte, men det er ikke alltid like lett. Vi jobber 7.5 

timer om dagen, og har sett oss nødt til å styrke bemanningen på morgenen pga. mange barn til 

frokost. Dette fører til at vi er lavere bemannet på ettermiddagen. Dvs. at når mv1 kommer 07.45, så 

går den hjem 15.15, og da er det bare to i personalet som er igjen på jobb.   

Vi ønsker ikke private leker i barnehagen. Vi vil at alle barn skal ha de samme forutsetningene for å 

delta i lek i barnehagen. Vi ser at private leker skaper frustrasjon og konflikter mellom barna. De blir 

lei seg for at de ikke har de samme lekene, at de ikke får låne dem når de har lyst, og de som eier 

lekene ikke har lyst til å dele. Barnehagen har dessuten et utjevningsmandat, dvs. at alle skal føle seg 

inkludert, og det må tas hensyn til at ikke alle har mulighet til å kjøpe/ta med leker i barnehagen. Vi 

ønsker at dere foreldre forklarer dette til barna hjemme, og lager en avtale med barnet om å legge 

lekene hjemme eller i bilen.   

Noen barn, særlig de minste, har derimot lov til å ha med seg overgangsobjekter i barnehagen. Dette 

kan være en leke, en bamse, en koseklut og/eller tutt som knytter dem til hjemmet, og som virker 

betryggende for barnet i ulike situasjoner. Vi i personalet har i samarbeid med enkelte foreldre gitt 

lov til å ha med leker ut fra hensynet om barnet beste.   



Kommentarer fra foreldrene: Vi stoler på at dere i personalet tar de avgjørelsene som er nødvendig 

for å ivareta hvert enkelt barn på en best mulig måte. Ingen innvendinger mot å holde leker hjemme 

eller i bilen. Det er også forståelse i foreldregruppen om at alle barn er forskjellig og har ulike behov.   

  

Til slutt ønsker vi å takke for et godt oppmøte på foreldremøtet. Vi ser frem til å møte dere alle og bli 

bedre kjent ut over høsten og ved senere anledninger. Hvis noe skulle dukke opp i ettertid, så er 

både Anne og Lone tilgjengelig på e-post og avdelingstelefon. Det er bare å ta kontakt. Vi er her for 

dere.   

  

Mvh personalet på Stjernene  


