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MØTEREFERAT 

FORELDREMØTE avdeling Kråkereiret, Stokka barnehage  

Tidspunkt:      27.09.22, kl. 19-20 

Til dere som ikke var på foreldremøtet: Ta kontakt med oss hvis dere ønsker utfyllende 

informasjon om punktene i referatet. 

VELKOMMEN 

Det ble vist en PowerPoint-presentasjon med bilder.  

 

Punkter fra presentasjonen var: 

MAT 

Frokost: Grøt - mandag, onsdag, fredag.  

Lunsj: Smørelunsj – mandag, onsdag. Varmlunsj: fredag. 

Frukt serveres av barnehagen hver dag. 

Tirsdag og torsdag: Matboks alle måltider.  

 

FØRSKOLEN OG 3- OG 4-ÅRSGRUPPENE 

Vi forklarte litt om hva vi gjør i disse gruppene.  

 

Førskolegruppen har bl.a. korøvelse, felles turer, museumsbesøk, førskoletrening med 

ulike tema, skøyting før jul og svømming etter jul. 

TEMA/PROSJEKT 

Vi viste bilder og snakket om hva vi har jobbet med og kommer til å jobbe med 

framover på avdelingen.  

LEK OG AKTIVITETER 

Vi snakket om og viste bilder fra lek på avdelingen. Litt om hvilke leker/aktiviteter 

barna liker å holde på med nå.   

TORSDAG ER TURDAG 

Her viste vi bilder fra turer som vi har vært på til nå, og snakket litt om hvor vi går/hva 

vi gjør. Husk! God sekk, matboks, drikke og sitteunderlag. 
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BARNEMØTE = BARNS MEDBESTEMMELSE 

Snakket litt om den røde postkassen og hvordan denne brukes. Barna legger 

tegninger eller lapper med spørsmål (hjelp til å skrive) oppi postkassen gjennom uken, 

og så ser vi gjennom posten hver fredag. Vi prøver så langt som mulig å få til det som 

barna spør om. Hvis det ikke er mulig, så snakker vi om det og forklarer hvorfor vi ikke 

kan gjennomføre det akkurat nå. 

 

MINIRØRIS ELLER ANNEN FYSISK AKTIVITET 

På fredager står det fysisk aktivitet på planen. Dette kan f.eks. være minirøris, 

danselek, hinderløype eller yoga. Vi viste bilder og snakket litt om dette. 

UTELEK 

Vi er ute hver dag.  

 

BURSDAGSFEIRING 

Vi viste bilder og snakket litt om hvordan bursdagsfeiringen foregår på Kråkereiret. 

 

STORE DAGER 

Store dager og tradisjoner i barnehagen. Det er bl.a. nissefest, adventssamlinger, 

Lucia-dagen, karneval og halloween, 17.mai-tog og markering, sommerfest. 

DIVERSE VIKTIG INFO 

❖ BARNEHAGENS HJEMMESIDE;  Husk å abonnere på nyheter!  

❖ Omgangssyke, tarminfeksjon           Husk! 48-timersregelen 

❖ GARDEROBE;   Hjelp oss med å holde orden i garderoben 

 
FAU VALG: 

FAU-repr. (Alexander Erga, far til August og Anna) og vara ble valgt. 

 

Takk for fremmøte, og konstruktive tilbakemeldinger! 

 

Vedlagte informasjonsskriv ble delt ut til de som ønsket det. 

 

Vedlegg 
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Informasjonsskriv 

Tilvenning og trygg tilknytning 
I starten av nytt barnehageår fokuserer vi på tilvenning og trygghet. Vi bruker tid på å bli kjent med de 

nye barna, prøver å gjøre deres første dager og uker til en god opplevelse, og lar barna få bruke den 

tiden de trenger for å bli kjent og trygg i barnehagen. Det er endringer for de «gamle» barna også, 

noen er ikke lenger yngst og noen blir plutselig de «store» barna i førskolegruppen. Det er viktig at alle 

barna på avdelingen føler seg trygge i sin nye tilværelse. 
 

Vennskap 
Vi legger vekt på at barna tilegner seg sosial kompetanse. De skal lære og forholde seg til andre, og å ta 

hensyn til andre. Vi ønsker at de skal ha empati for de andre barna. Vi ønsker å skape gode relasjoner 

både mellom barn-voksen, og mellom barn-barn. Alle barna skal inkluderes i lek, og være en del av 

fellesskapet. Det å være i et trygt og godt miljø er en forutsetning for læring og utvikling. For å kunne 

delta i lek er det en forutsetning at du føler trygghet.  

 

Barnehagens fagområder 
Vi skal være innom alle barnehagens fagområder i løpet av året. Når vi arbeider med et prosjekt 

arbeider vi tverrfaglig og er innom flere av fagområdene. Barnehagens fagområder er: 

 

• Kommunikasjon, språk og tekst 

• Kropp, bevegelse, mat og helse 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn 

 

Årshjul 
I tillegg til å arbeide med individuelle prosjekter avdelingsvis har barnehagen også et felles årshjul med 

felles aktiviteter for hele barnehagen. 

 

Grupper 
Vi deler barna i mindre grupper jevnlig. Det er da lettere for den voksne å se det enkelte barnet. Det å 

dele i mindre grupper gir også en annen ro enn å være i større grupper. Vi kan tilpasse aktiviteter etter 

alder, utvikling og interesser. Gruppene kan bli brukt til aktiviteter, lek eller lesing.  

 

Førskolegruppen 
Førskolegruppen har eget opplegg hver tirsdag og onsdager. På tirsdager er det førskoletrening med 

temaet som står på planen og på onsdager er det kor-øvelse. Hver høst har 5-åringene skøytetrening 

og etter jul er det svømming. 

 

Tidlig innsats - rett hjelp tidlig 
Tidlig innsats er viktig for barnas utvikling og trivsel i barnehagen. Barnehagen skal gi rett hjelp tidlig, 

og legge til rette for barn som har behov for hjelp og støtte. Om det skulle være noe vil vi alltid ta 

kontakt med dere foreldre, og arbeide sammen med dere om eventuelle tiltak. 

Språk 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/kommunikasjon-sprak-tekst/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/kropp-bevegelse-mat-helse/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/kunst-kultur-kreativitet/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/natur-miljo-teknologi/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/antall-rom-form/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/etikk-religion-filosofi/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/narmiljo-samfunn/
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Vi vil fortsette vårt arbeid med å ha fokus på språk og leseaktiviteter. Lesing og samtaler rundt bøker 

har stor verdi for barns språkutvikling. Vi oppfordrer også dere foreldre til å lese bøker sammen med 

barna. I lese/ eventyraktivitetene tar vi ofte i bruk konkreter. Dette synes barna er spennende, og det 

er også med på å øke deres forståelse.  

 

Barns medvirkning i barnehagen 
I Stokka barnehage arbeider vi etter inspirasjon fra Reggio Emilia-filosofien. Vi arbeider med og har 

prosjekter knyttet opp til det som barna er opptatt av. Ellers legger vi gjerne ut egne spor, og prøver å 

skape interesse rundt et tema.  

 

Hver fredag har vi barnemøte. I løpet av uken legger barna «saker» de har lyst til å ta opp eller spørre 

om, i den røde postkassen, og på barnemøtet snakker vi om dette. Noen av barna tegner en tegning og 

forklarer hva de mener med den, mens andre får hjelp til å skrive noe som de ønsker å snakke/spørre 

om. 

Tur  
Torsdag er turdag, og som oftest går vi turer i nærområdet vårt. Her er det mange fine og spennende 

områder å gå tur i og mange fantastiske turmål, som «Trolleskogen» og Byhaugområdet m.m. Noen 

ganger er turen kort og vi går tilbake til barnehagen igjen til lunsj. Andre ganger er turen lengre, og vi 

har med mat og drikke og spiser lunsj ute.  Barna bærer matboks og drikkeflaske i egen sekk, og for at 

turopplevelsen skal bli god, er det veldig viktig at barna har en sekk som sitter godt på ryggen og er 

god å bære. Alle kan også ha med et sitteunderlag som ligger i sekken. 

 

Husk! God sekk og sitteunderlag 

Foreldresamtaler 
Vi tilbyr vanligvis foreldresamtaler 2 ganger i året, en på høsten (nov./des.) og en på våren (april/mail). 
I tillegg tilbyr vi oppstartsamtaler for de nye barna. Har dere behov for samtale utover disse, så er det 
bare å gi beskjed. Når det nærmer seg samtaler, henger vi opp liste med tider på gangen, så velger 
dere det tidspkt.  som passer best for dere. 
 

Foreldremedvirkning 
Hver høst kalles dere inn til foreldremøte. På foreldremøtet blir det valgt representanter til FAU 

(foreldrenes arbeidsutvalg). Hver avdeling velger en FAU-representant og en vara. Barnehagen har 

også et Samarbeidsutvalg (SU) hvor det sitter både representanter fra foreldrene (2 representanter og 

2 vara), ansatte og ledelsen. 

 

Dere foreldre er velkomne til å gi tilbakemeldinger og innspill til personalet på avdelingen. Dere kan 

også ta opp saker via FAU. Barnehagen har hvert år en brukerundersøkelse. Vi oppfordrer dere alle til å 

svare på denne. 

HMS rutiner: 
• Personalet går på førstehjelpskurs annet hvert år 

• Sikkerhet på tur - beredskapsplaner - rutiner - tlf.liste - telleliste – førstehjelpsutstyr 

• Beredskapsplaner for hva vi skal gjøre ved ulike hendelser som kan oppstå 

• Tellerutiner - vi har avkrysningslister som vi bruker i barnehagen og når vi er på tur 

• Gi beskjed om det er andre som skal hente deres barn 

• Gi alltid beskjed når du henter barnet ditt 

• Sykdom: vi ringer om vi vurderer at barnet har nedsatt allmenntilstand  

• Porter – husk å alltid sett på lås på port, og pass på at du ikke slipper ut andre barn  
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• Sykkelparkering, sykkelskur ved Bygg 1 eller utenfor port ved Bygg 4. 

• Parkering; NB! Rygg inn på parkeringsplassen 

• Taushetsplikt – alle som arbeider i barnehagen/ studenter, vikarer etc. har taushetsplikt 

 

Bursdagsfeiring i barnehagen 
Bursdagsbarnet er i fokus. Vi henger ut flagg, og henger opp bilde på døra. Barnet får bursdagskrone. 

Vi har bursdagssamling der bursdagsbarnet er i fokus. 

 

Dokumentasjon fra barnehagen 
Dokumentasjon fra barnehagen kan være på vegg i barnehagen, bilder/ tekst på nettside og i 

periodeplan som legges ut månedlig. 

 

Bilder som er lagt ut på avdelingens nettside 

Bilder som blir lagt ut på nettside er passordbeskyttet. Hver avdeling har eget passord. Kråkereirets 

passord er: Kråkereiret679 

Det er ikke lov å republisere bilder av andre sine barn på sosiale medier. Noen ønsker ikke bilder av 

barna sine på internett og sosiale medier.  

Dersom dere tar bilder i barnehagen - ikke ta bilder av andre barn enn deres eget. 

Diverse informasjon 

• Oppslagstavle i gang med diverse informasjon 

• Informasjon på dør - viktige beskjeder 

• Husk å merke klær, sko, matbokser, drikkeflasker m.m.  

• Nettside – vi oppfordrer dere til å abonnere på informasjon på nettside 

• Husk å oppdatere hypernett om det er endringer. 

 

MAT PÅ KRÅKEREIRET: (Gjelder fra 1. september til 30. juni) 

Mandag, onsdag og fredag 

Frokost: Havregrøt blir servert fra 8.30 til 8.45 

Lunsj:            Smøremåltid eller varmlunsj (fredager) 

Frukt:  Frukt fra bhg. 

Tirsdag og torsdag 

Matboks til alle måltider.   

Frokost kl. 8.30, lunsj kl. 11.30 og fruktmåltid kl. 14/ 14.30. Til fruktmåltidet får 

barna frukt. 
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DAGSRYTME PÅ KRÅKEREIRET: 

07.15                Barnehagen åpner.  

(Kommer dere før 07.30, møter dere på kjøkken. 

Om morgenen samarbeider vi med andre avdelinger. Det betyr at det ikke alltid er en 

voksen fra Kråkereiret på jobb før 7.30) 

07.15-08.30 Lek inne 

08.30-09.00 Frokost  

(Kom helst før/etter frokost. Hvis dere likevel kommer under frokosten, så kom rolig 

inn. Vi ønsker ro under måltidet, og det kan være vanskelig for oss å møte dere i 

gangen mens frokosten pågår.) 

09.00-09.30 Lek inne.                        

09.30-11.00 Aktiviteter/ Prosjekter/ Tur/ Lek inne/ute  

                          (På tur-dager må barna være i barnehagen til 9.30) 

11.00-11.30 Samling 

11.30 Lunsj 

12.00 Lek ute 

14/14.30 Fruktmåltid 

15.00-16.30 Lek inne/ ute 

16.30 Barnehagen er stengt 
 

 

Ukesrytme  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Prosjekt/tema: 
Formingsaktiviteter 

 

Førskolegruppe; Tema 
– se plan  

3- og 4- åringer: Felles 
eller gruppevise 

aktiviteter 

Inne/ute 
lek/aktiviteter 

Korøvelse - førskolen 
 

Prosjekt/tema 

Tur  Minirøris / 
yoga/fysisk aktivitet 

Varmlunsj 
Barnemøte 

 

 

 

 


