
Referat - foreldremøte 19.09.19  

 

1. Inkluderende barnehagemiljø 

Forrige barnehageår: 

- Tilegnelse av kunnskap innad i assistent- og fagarbeidergruppen innen ICDP 

- Noen av de pedagogiske lederne har deltatt på kurs innen ICDP 

- Systematisk gruppeveiledning gjennom hele barnehageåret 

- Spørsmål fra en foresatt om vi merker forskjell i praksis: 

Svar: Personalet har økt kunnskap innen å avdekke erting, mobbing og krenkende atferd. Mestrer å 

raskere sette i gang tiltaksplaner når en avdekker den type atferd. I forkant av foreldresamtaler høsten 

2018, utførte vi ekstra observasjoner knyttet til temaet og hadde det som punkt i samtalen. 

 

Barnehageåret 2019/2020 skal personalet jobbe med ulike observasjonsmetoder som verktøy og 

tilbakemeldingskultur.  

 

https://www.icdp.no/ 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/ 

 

 

2. FaU – Lina Elisabeth, mor til Hugne meldte seg. Takk for engasjementet. Ønsker at noen melder seg 

som vara. 

 

3. Pedagogisk periodeplan for oktober og november: 

 

- Tema. «Kropp, selvfølelse og sette grenser» 

Boken «Hvordan lager man en baby?» av Anna Fiske blir en av bøkene som er månedens litteratur. 

Hensikten med boken er ikke at barna skal lære hvordan man lager barn, men introdusere barna for ulike 

tema, reflektere og snakke sammen. 

Det blir forklart i periodeplanen hvorfor/mål og hvordan/metoder vi skal jobbe med temaet, men jeg 

ønsker også å fortelle om det i forkant. Alle punktene under ble ikke sagt på møtet i går, men jeg ønsker 

at det står i referatet. 

https://www.cappelendamm.no/_hvordan-lager-man-en-baby-anna-fiske-9788202616878 

https://www.cappelendamm.no/_alle-har-en-bakside-anna-fiske-9788202649784 

 

- Kjærlighet. Vi snakker om hvem vi er glad i og ting vi liker godt, og hvorfor. Utvide repertoaret innen 

følelser og mestre å sette ord på følelser. 

 

- Det å utvikle kunnskap, begreper, opplevelser og erfaring over egen kropp vil kunne gi barna verktøy for 

å sette grenser for seg selv, sin kropp og oppleve trygghet. 

 

- Selvfølelse. Du er god nok, akkurat som du er. Økende antall ungdommer med psykiske plager og 

sykdommer. Det kan forekomme av flere faktorer, men det skal tas på alvor og se viktigheten av å starte 

med forebyggende arbeid så tidlig som mulig. Tidlig innsats skal starte fra fødsel av. 

 

- Selvfølelse knyttet til selvtillit og selvbilde. Ytre press, sosiale medier har endret verden. Kroppspress, 

utestenging og mobbing foregår via internett. 

https://www.icdp.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/
https://www.cappelendamm.no/_hvordan-lager-man-en-baby-anna-fiske-9788202616878
https://www.cappelendamm.no/_alle-har-en-bakside-anna-fiske-9788202649784


- Fødsel er naturlig. Alle har blitt født. Hvem er jeg, hvem er i familien, hvor kommer jeg ifra. Fokus på 

individet og forståelse for ulikheter. Knytte det til kapittelet i rammeplanen om «Mangfold og gjensidig 

respekt»  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/mangfold-og-gjensidig-respekt/ 

- Ift prosjektet «Inkluderende barnehagemiljø.» Aksept og respekt for ulikheter. Mestre å diskutere og ha 

en dialog uten å dømme. 

 

- Kropp. Kropper er ulike og det er naturlig. Alle bør bygge selvfølelse og selvtillit basert på egenskaper, 

hvem det er som person og medmenneske, holdninger og væremåte. Ikke kroppsfasong og utseende. 

 

- Kropp, nakenhet og sex er naturlig. Sunt å være nysgjerrig på egen kropp. 

Barna skal ikke bli ilagt følelsen av skam for at de er nysgjerrige på egen og andres kropp. Kropp er 

kjempe spennende. Hvis barn blir snakket negativt til om utforskning av egen kropp, kan det medføre 

skam knyttet til egen kropp og seksualitet i voksen alder.  

 

- Kroppen din er privat og du bestemmer over den. Hvor grensene går. Gode og dårlige hemmeligheter. 

Store mørketall knyttet til overgrep. Barnehageansatte har ikke tilstrekkelig kompetanse innen området. 

 

- Sex har du som voksen og du skal ha lyst. Hvor går både dine egne og andres grenser. Vi bør øke 

bevisstheten rundt straffbar seksuell krenkende atferd som bl.a forekommer i sosiale medier. Når barna 

blir eldre og flotte ungdommer, hvordan de kan bli trygge nok på seg selv til å vite hvor grensene går og gi 

beskjed at noe ikke er greit. 

 

 

4. Spørsmål fra foreldregruppen: 

 

- Barna har fått faste bord når vi spiser frokost. Siste ukene har det vært urolig under måltidet og 

forhåpentligvis kan faste plasser begrense stress og gjøre det mer forutsigbart for barna. 

Det er normalt at vi merker det på barnegruppen i begynnelsen av et nytt barnehageår. Barna som har 

vært på avdelingen tidligere, kan bli urolige av at nye barn og ansatte begynner på avdelingen. De nye er 

på tilvenningen og må forholde seg til mange endringer. Mio har vært sykemeldt de 4 siste ukene og 

noen barn er sensitive når fast personale er borte fra avdelingen. 

 

- Faste grupper mandager og torsdager: 

Førskolegruppen: Gruppe Løpebille og Skrukketroll. Tur mandager. I gapahuken torsdager. 

Fuglegruppene: Kjøttmeis og Gråspurv. Barn født i 2015 og 2016. I barnehagen mandager. Tur torsdager. 

Oversikt skal henges opp på avdelingen. 

 

- Anbefaler å lese «generell informasjon» som ligger ute på nettsiden under «verdt å lese» i menyen til 

høyre. https://www.minbarnehage.no/bjergsted/seksjon/1239 

 Skrivet gir innblikk i rutiner, regler og for å skape en felles forståelse mellom barnehagen og hjemmet. 

 

- Personalet på Bakkeland: Mio har vært sykemeldt i 4 uker. Neste uke er han tilbake i 40% stilling og skal 

jobbe tirsdag og torsdag. 

 

- Jostein Kallevik – skal teste ut ar-teknologi med førskolebarna torsdag 4.oktober, og evt på Bakkeland 

med de som er yngre. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/mangfold-og-gjensidig-respekt/
https://www.minbarnehage.no/bjergsted/seksjon/1239

