
FORELDREMØTE 26. OKTOBER 

 

Her kommer et kort referat av noen av temaene som var oppe på foreldremøte. 

17:30-18:00: Plan for gul gruppe 

Hovedmålet for gul gruppe er at barnehagen skal sammen med foreldre og skole legge til rette for at 

barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og til fritidsordning. Førskoletiden i 

barnehagen skal være en spesiell tid.  

Førskoletreningen tar utgangspunkt i Lekbasert læring, den er delt i fire kjerneområder; sosial 

kompetanse, selvregulering, språk og matematikk 

Felles tur på onsdager for gul gruppe på revehiet og bjørnehiet, på turer blir det satt av tid til 

utforskning men også voksenstyrt aktivitet og matlaging.  

Gul gruppe i kjeller fredag blir også felles, her vil bjørner og rever blandet og delt i to grupper som 

rullerer på to stasjoner. På den ene stasjonen blir det sangsamling og brettspill. På den andre 

stasjonen blir det ulike samarbeidsoppgaver. Begge gruppene avslutter med didaktisk lesning.  

Det blir i løpet av våren tilbud om skøyting, svømming, ulike forestillinger og vårtur til Roaldsøy. Tilslutt 

en sommerfest der gul gruppe får utlevert den gule permen. 

 

18:00: Felles del 

Startet med en presentasjon av barnegruppene, personalet og de frammøtte. Kort gjennomgang av 

lover, rammeverk og årsplan som vi jobber utifra. Om dere vil lese mer gå inn på www.udir.no.  

Tilvenning og oppstart har tatt litt tid på begge avdelingene. Men vi kjenner nå at det er flyt i dagene. 

Tilvenning er en tid for barna og den handler om at barna skal bli kjent med de andre barna, de voksne 

og sitt nye miljø. 

Det ble en bildefremvisning der det ble vist litt i fra hverdagen vår i barnehagen. 

Barn kommer først og fremst til barnehagen for å møte vennene sine og være en del av et fellesskap. 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. 

 

Vi må alltid huske at barn er barn og at alt de ønsker er å høre til og ha verdi for den de er. Å ha 

venner betyr mye for et barn og det innebærer mye av den enkelte. Det er her viktig at barna får 

veiledning og støtte til å etablere og ivareta vennskap.  

Det er foresatte og andre voksne som har ansvar for et godt og givende sosialt miljø rundt barna med 

mangfold og toleranse for hverandre. 

Det er mange som ønsker kontakt med andre, noe som er veldig hyggelig, det ble sendt rundt en liste 

som dere kan føre opp kontaktinformasjon på, denne henger nå i garderoben. Før dere gjerne på her! 

 

http://www.udir.no/


 

Sosiale regler i barnehagen som er felles for alle; 

 

◦ STOPP, JEG LIKER DET IKKE! Barna sier stopp om de opplever noe ubehagelig og eller 

vanskelig. Kom til en voksen for hjelp. 

◦ DET ER IKKE LOV Å SLÅ! Barn skal ikke slå eller sparke når de møter utfordringer og blir 

frustrerte.  

◦ STYGGE ORD ER FORBUDT! Det er ikke akseptabelt å snakke stygt til hverandre.  

     SNAKKE FINT OM OG TIL HVERDANDRE. 

 

Det var en gjennomgang av dagsrytme og ukesrytme, denne kommer også frem av månedsbrevene 

som du finner på barnehagen sin hjemmeside, husk å abonnere på nyheter her.  

Bjørnehiet og Revehiet praktiserer smågruppepedagogikk, og har ulike grupper fra 9.30-11.00.  

Når barna feirer bursdag i barnehagen er de med å lage krone, velger varmmat og bestemmer hvilket 

eventyr de vil dramatisere eller om det skal være høytlesningsbok.  

Foreldresamtaler blir vanligvis gjennomført høst for nye barn, men alle blir kalt inn for en 

oppstartsamtale denne høsten, da pedagogen er ny.  

Det ble gitt litt praktisk info om garderobeplassen; 

- Passe på at det alltid er nok tøy i kurven 

- Passe på at tøy og sko er merket med navn 

- Passe på at barnas yttertøy er i orden ( eks. strikk under buksebeina) 

- Passe på at en ta regntøy med hjem for vask og tørk ved behov 

- Passe på å rydder rundt barnas plass i garderobene når en går for dagen 

- Passe på å oppmuntre barna deres til å rydde litt før en går hjem 

 

Det ble valgt to nye representanter til FAU, Marthon far til Finn på Revehiet og Børild far til Tollak og 

Severin på Bjørnehiet. 

 

Vi avsluttet møtet på avdelingen med en hyggelig prat.  

 

Takk for oppmøtet! 

 

 

 



 


