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Presentasjonsrunde startet med at pedagogisk leder presenterte seg selv og de ansatte på Gul. 

Foreldrene presenterte seg selv og hvem de er foreldre til.  

 
Oppstart og tilvenning 
Vi er nå godt i gang med tilvenningen på Gul avdeling. Det har vist seg at den 5-dagers 

tilvenningsmodellen har gitt gode resultater, og vi fortsetter videre med den. Det har gått veldig bra 

med alle barna som har begynt, og det er tydelig at barna blir tryggere for hver dag som går. Vi på Gul 

opplever at barna har blitt bedre kjent med hverandre, og vi voksne blir også bedre og bedre kjent 

med barna. I løpet av september og oktober får vi 4 nye barn på avdelingen, noe som betyr at vi 

fortsetter barnehageåret med 10 barn på avdelingen. 

 
Hjemmesiden til barnehagen (abonner!) 
Foreldrene ble informert om hovedmenyen og seksjonene på barnehagens hjemmeside og hvor på 
hjemmesiden de kan komme fram til Gul sin seksjon, dokumentene og artiklene som legges ut der, 
hvordan de kan abonnere på nyheter, følge med planleggingsdagene, FAU og SU aktiviteter, osv. 
 
Årsplan 
Foreldrene ble informert om visjonen til Vestre Platå-barnehagene "Barndom i sentrum" og 
kjerneverdiene våre: L-I-K-T, Livsglede-Inkludering-Kjærlighet-Trygghet. De fikk vite at visjonen og 
verdiene jobbes med og brukes i lederteamet, i pedagoggruppa, i ulike fagmøter, på personalmøter, 
planleggingsdager og i arbeidet med barna.  
 
Satsningsområder/prosjekter 
Foreldrene fikk innsyn i satsningsområder og prosjekter vi jobber mest med og som er presentert i 
Årsplanen.  
Inkluderende barnehagemiljø er et tema vi som barnehage har som fokusområdet. Prosjektet har økt 
kompetansen i forebygging av ekskludering og mobbing. Ansatte har fordypet seg i å forebygge, 
oppdage og handle. Metodene i forebyggingsarbeidet har vært å sette søkelys på inkludering. Dette er 
et tema som vi vil fortsette å jobbe med fremover. Kjernekomponentene i inkluderende 
barnehagemiljø er: voksenrollen, barns medvirkning og lek. Dere kan lese mer om 
Utdanningsdirektoratets Inkluderende skole- og barnehagemiljø her https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/barnehage-og-skolemiljo/ 
Hoved verktøy vi bruker for å ivareta barns behov for omsorg i tilvenningsperioden og ellers i 
barnehagehverdagen er Trygghetssirkelen (COS – Circle of Security). Barnehagen er avhengig av at 
barna har gode og trygge tilknytninger til de voksne i barnehagen. Som autoritative og sensitive voksne 
er det vårt ansvar å skape trygg tilknytning til barna. Det er alltid den voksne, ansatt som foresatt, som 
har ansvar for relasjonen. Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barnas psykiske helse og 
legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling.  
 
Trygt og godt barnehagemiljø 

Foreldrene ble informert om ansattes taushetsplikt, hvordan vi oppfører oss i trafikken og når vi går 
på tur, barnehagens inne- og uteområde og parkeringsmuligheter. 
 



 
Vedtektene 
Foreldrene fikk lese gjennom vedtektene da de søkte barnehageplass. På foreldremøtet ble de 
oppfordret til å gå gjennom vedtektene igjen/ved behov. Vedtektene finnes på kommunenes 
hjemmeside her reviderte-vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-stavanger-kommune-fra-
15.062021.pdf 
 
Samtykkeskjemaer 
Foreldrene fikk utdelt samtykkeskjemaer de skal fylle ut og levere tilbake til avdelingen. 
 
FAU/SU 
I barnehageloven § 4 står det: "For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et 
foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og 
skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper 
et godt barnehagemiljø". Foreldrerådet (dvs. alle foreldrene i barnehagen) velger representanter til 
foreldrenes arbeidsutvalg, forkortet FAU. SU og FAU arbeider med saker som berører den daglige 
virksomheten i barnehagen. FAU må sikre seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i foreldrerådet.        
På høstens foreldremøte velges 1 representant og 1 vara fra hver avdeling (dersom dette er mulig). 
For å sikre kontinuiteten i FAU-arbeidet er det ønskelig at halvparten av representantene sitter i 
minimum to år. På første møte skal det lages liste med FAU-medlemmenes navn, telefonnummer og 
e-mail som legges ut på hjemmesiden. Dette for at alle foreldre skal være orientert om hvem de kan 
kontakte dersom de har saker for FAU. 
På foreldremøte på Gul avdeling ble Andreas Grünbaum valgt til FAU representant og Eline Flacké ble 
valgt til vara. 
 
Hva vi ønsker å jobbe med  

Periodeplaner og månedsoversikter/månedsplaner legger vi ut på barnehagens hjemmeside, på Gul 
sin side/seksjon, den vil vi gjerne at alle titter litt på. Vi legger ut bilder av aktivitetene våre på 
hjemmesiden for å dokumentere hva vi jobber med, slik at både foreldre og personale blir bevisst på 
hvordan vi gjennomfører det som ble satt opp i planene. Fagområdene kan dere lese mer om i 
Rammeplanen for barnehagen, den finner dere på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-
for-barnehagen/ 
Periodeplanens tema for september og oktober er trygghet, omsorg, felleskap og mangfold. For å 

styrke gruppefølelsen og felleskapet ønsker vi å fokusere på at barna skal lære å ta initiativ til vennskap 

og vise omsorg for hverandre. Vi er opptatt av barnas interesser og barns medvirkning, og ønsker å 

velge temaer og aktiviteter utfra det. Vi legger til rette for ulike aktiviteter tilpasset barnas alder, 

barnas behov og dagsrytme. 

 

Si ifra/oppstartsamtaler 

Fortell oss gjerne dersom det er noe som kan påvirke barnet ditt i barnehagen som vi bør ta hensyn til. 

Dette for å gi barnet den omsorgen og hjelpen det trenger. Vi setter gjerne av litt tid (ca. 20-30 

minutter) til deg som trenger en oppstartsamtale med pedagogisk leder i forbindelse med ditt barn. 

 

 

Referent: Tamara Soskic Galetic       9.9.2022 


