
Referat fra foreldremøte 18.11.22 

Presentasjonsrunde 

Litt om barnegruppen 

Tilvenningen er nå godt i gang – det har gått veldig bra – håper at dere ”nye” også føler det. 

Barna har funnet seg til rette og tar lett kontakt med både barn og voksne. Vi har en flott 

gruppe med 17 herlige barn, 8 av disse går i 5 -års klubben. 5 års- klubben er for de barna i 

barnehagen som skal begynne på skolen neste høst. Vi har i høst to formiddager med 5- års 

klubb.   

Vår ukeplan  

 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

 
5 års klubb 
går på tur 
 
3- og 4 
åringene har 
ulike 
aktiviteter 

 
5 års klubb 
 
 
3- og 4 
åringene går 
på tur til 
biblioteket 

 
Grupper og 
aktiviteter i 
barnehagen 
 
 

 
Møtedag  
 
Vi har ulike 
aktiviteter 

 
Vi går enten på 
tur eller har 
gruppeaktivitet. 

 

Dagsrutiner  

Vi har faste rutiner på dagen, fordi rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet. Frokosten er 

fra kl: 7.30 til 8.45. Kommer barna etter dette må de ha spist hjemme. Vi lager frokost og 

spiser sammen med barna. Det betyr at vi ikke alltid har anledning til å møte dere i 

garderoben når dere kommer, da tar vi imot dere når de er kommet inn. Dette gjør vi for å 

skape ro rundt måltidet og for å ivareta de barna som sitter og spiser. Alle barn skal også 

vaske hendene før de kommer inn på avdelingen.  

Turene og aktivitetene starter kl. 09.30. Dere kan se på ukeplan, månedsplan eller spørre oss 

på avdelingen om dagens aktivitet. Vi har en samlingsstund hver dag. Da starter vi med en 

velkomst sang, navn på dag, dato, måned og årstid.  Videre bruker vi sanger, eventyr, rim og 

regler etter hvilket tema vi har i den enkelte perioden.  

Lunsj spiser vi ca kl: 11.00.  Vi er opptatt av sunne gode måltider, med mye frukt og grønt. 

Barna har faste plasser ved lunsj måltidet. På tur har vi ofte med matpakke.  

Etter lunsj går vi ofte ut for å leke i barnehagen. Vi går som oftest inn for å spise frukt ca kl: 

14.00. Etter dette leker vi ute eller inne i barnehagen frem til barna blir hentet. Barnehagen 

stenger kl: 16.30.  



Våre arbeidsverktøy er blant annet: 

Årsplan for Storhaug- barnehagene. 

Strategi for kvalitet i barnehagen. 

Strategi for samarbeid med barn. 

Rammeplan for barnehager. 

Vi planlegger ut ifra de 7 fagområdene. 

• 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 

Stavanger kommunes visjon «vi bygger felleskap».  

Barnehagens visjon du og eg - samen går med små og store steg.  

Alle planer blir lagt ut på hjemmesiden vår. Husk å abonnere på denne: Gå inn på Storhaug- 

barnehagene. Abonner på nyheter. Klikk av på Blå avdeling og FAU, legg ved mail adresse.  

Bilder legges ut under en kode. Spør etter kodeord på avdelingen. 

 

Alle foreldre/ foresatte som har barn i barnehagen er medlemmer av Foreldrerådets 

arbeidsutvalg- FAU. Disse representerer foreldrene i barnehagen. Veronica B. Solvang mor til 

Ask er valgt inn som representant fra BLÅ avdeling. 

 

Litt praktisk: 

- Det er viktig at alle barna er kommet til barnehagen i god tid før kl. 9.30 – da 

starter vi dagens aktivitet. Kommer noe i veien er det fint å få beskjed om dette, 

dere kan gjerne sende en SMS. 

- Vi setter stor pris på at barna har nok ekstraklær, og klær ut ifra årstidene. Det er 

også fint om dere rydder på barnas plasser av og til. Det er lurt å merke barnas 

klær med navn. Vi ønsker at dere tar med regnklær og dresser hjem og vasker 

disse ved behov. 

- Husk å lukk porten, samt å ta på hengelåsen. 

- Brukerundersøkelsen: viktig at dere svarer på den slik at vi kan forbedre oss. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/kommunikasjon-sprak-tekst/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/kropp-bevegelse-mat-helse/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/kunst-kultur-kreativitet/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/natur-miljo-teknologi/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/antall-rom-form/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/etikk-religion-filosofi/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/narmiljo-samfunn/

