
FORELDREMØTE HØST 2022                                 

 15.09.2022 kl 18.30-20.00 
 
Felles del i gymsalen 18.30-18.55 
Presentasjon av ansatte fra alle avdelingene   
Info fra Ida: Se på referatet fra foreldremøte 22. Info fra avdelingsleder finner du på 

hjemmesiden (Knøtt-Diverse informasjon- foreldremøte 22). 

TASTABARNEHAGENE- TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE: Stavanger kommune skal bli en 
trafikksikker kommune, for å forebygge og reduserer trafikkulykker. Trafikksikker 
kommune bygger på en godkjenningsordning hvor målet er et godt, målbevisst og 
helthetlig arbeid med trafikksikkerhet. I Tastabarnehagene er vi opptatt av å legge 
grunnlaget for barnas trafikkforståelse tidlig- les mer om TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE 
på hjemmesiden. 

Strategi for samarbeid med barn 
Barn i Stavanger skal få all informasjon barnet trenger for å kunne uttale seg fritt, om 
hva det opplever, tenker og føler. De skal også få god informasjon om sine rettigheter 
og hvordan de kan ivareta disse. Barn skal få informasjon om alle handlinger eller 
beslutninger som angår dem. Informasjonen skal være forståelig og tilstrekkelig ut fra 
hvert enkelt barns alder, utvikling og språk. Informasjonen skal gis på en hensynsfull 
måte og det skal, så langt som mulig sikres at barnet har forstått innholdet i 
informasjonen.    
RETT TIL INFORMASJON-Barnet må sikres informasjon om:  

• at barnet har rett til å snakke med en voksen det er trygg på   
• at de voksne ikke kan dele noe av det barnet forteller videre, uten at barnet får 

vite det og får uttale seg fritt og trygt om det.   
RETT TIL Å UTTALE SEG FRITT -Dette må sikres i møte med hvert enkelt barn.  
Barns har rett til å uttale seg fritt til en person barnet opplever som trygg å snakke 
med - på et sted barnet opplever som trygt. Les om ny Strategi for samarbeid med 
barn på hjemmesiden. 
 
Foreldremøte på avd 19.00-20.00 
Tilstede: 6 foreldre 
Presentasjon av personal og foreldre 
Personalet på Knøtt:  

Valentina (pedagogisk leder) Sissel (pedagogisk leder) 50 %  

Sohad (BUA 50 %), Karoline (assistent), Josefine (lærekandidat)  

 

Barnegruppen på avdeling Knøtt (10 barn i gruppen fra oktober 2022) 
5 nye barn har begynt nå i høst (3 jenter og 2 gutter). 4 barn (2 jenter og 2 gutter) 
begynte 2021-22 barnehageåret. 1 jente begynner 3. oktober 2022. 
Aldersgruppe: 6 barn født i 2020 og 4 barn i 2021. 
 
 



Dagsrytmen: (ligger på hjemmesiden)  

07.15 Barnehagen åpner. Vi tar imot i innergarderoben. Dere og barnet må vaske 

hendene før dere kommer inn på avdelingen. Gi gjerne beskjed til oss om barnas 

dagsform det er av stor betydning for oss for å forstå barnet.  

08.15 Frokost: Unngå å komme under frokosten. Hvis vi tar imot kan skape urolig 

situasjon ved bordet for de som allerede er kommet. Frokost er ikke kun måltid dette 

er både sosial og språklig arena for oss.    

Gi beskjed innen kl 9.30 hvis barn har fri/ syk eller kommer senere   

(slik at vi kan planlegge grupper/aktivitet/tur) 

16.30   Barnehagen stenger. Dørene låses 16.30  

Ukeplan: Mandag: Ute/ inne aktiviteter og samling med månedstema  

Tirsdag: Hinderløype og yoga i gymsalen + varm måltid( noen av barna er med i 

matlaging på kjøkkenet)  

Onsdag: Tur i nærmiljøet. Vi går kl 9.30 og er tilbake i barnehagen ca kl 11.   

Torsdag: lekegrupper og lesegrupper  

Fredag: Formingsaktiviteter + mini-røris 2 og 4(bevegelsesprogram med musikk som 

inspirerer barn til å være i aktivitet); musikk og dans 

Det er viktig med god tid til lek inne /ute. Vi bruker hverdagssituasjoner eks. lek, 
påkledning, måltid til læringssituasjoner. Både språktrening og motorisk trening skjer 
i hverdagens planlagte og ikke planlagte aktiviteter. Vi setter ord på det som barn er 
interessert i.  

Tilvenning: Virker at barna fant plass i gruppen. Trives og blitt tatt godt imot av 

de barna som har gått på Knøtt før. Vi bruker «Trygghetssirkelen» som verktøy i 

tilvenningsperioden. Se bildet  

 
 

Tema som vi jobber med frem til jul: «Meg selv og kroppen min; Høst, naturen, vær 

og farger. I forhold til rammeplanen så er vi forpliktet til å jobbe med 7 fagområder i 

barnehagen (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).Dette gjøres både i planlagte og ikke planlagte  

læringssituasjoner sammen med barna. 

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


Vi bruker TRAS og Alle med som observasjonsmateriell i barnehagen. 

TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill - er et pedagogisk observasjonsverktøy 
som brukes til å observere barns språkutvikling.  
Alle med - Observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: 
Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og 
sansemotorisk utvikling.  
Hjemmesiden: Vi legger ut månedsplan, månedsbrev, planleggingsdag, plan for 

gruppene, sangene som vi bruker, dagsrytmen, hver uke legger vi ut bildene. Det vil 

henge månedsplan og månedsbrev på tavla i gangen, men alt ligger på hjemmesiden.  

På tavlen i gangen henger soveliste, oversikt over hvem av personalet er på jobb 

tidlig- mellom- seinmellom- og seinvakt og hvis vi har vikar. 

Vi forventer at informasjonen blir lest.   

Foreldresamtale: Foreldrene får tilbud om to foreldresamtaler i året (høst/ vår), og 
ved behov. Det blir oppstartsamtale for alle de nye. Ikke vent til foreldresamtale, men 
gi oss tilbakemelding i hverdagen ved henting/ levering. Vi ønsker tilbakemelding av 
dere på det pedagogiske innholdet, samarbeidet og informasjonsutvekslingen.  
 
FAU/SU: Det er avgjørende at foreldrene og personalet samarbeider godt om barna. 

FAU og SU skal sikre at dette samarbeidet blir ivaretatt på en god måte. Er det noe du 

opplever som vanskelig å ta opp med personalet, så snakk med foreldrekontakten.  

 

Valg av Foreldrekontakt: FAU-representant fra Knøtt: Mor til Tor  

Vara: Mor til Theodor 

Onsdag 28.9.22 var første FAU/SU møte for Tastabarnehagene dette året. 

Referat fra møte kommer på hjemmesiden, les gjerne det (hvilke saker kan 

tas opp i FAU/SU blir forklart i referatet) 

 

NB! Taushetsplikt gjelder både ansatte og foreldrene i barnehagen.   

Ser du ukjente personer hos oss på avdelingen så husk at vi har 

samarbeidspartnere: (PPT, Helsestasjonens familiesenter, Barnevernet …) Vi 

informerer når vi har vikarer (se på tavlen i gangen). 

 

Markeringer og tradisjoner i barnehagen for resten av året: 

Oktober- FN- dagen. Desember- Juleaktiviteter + Luciafest + Nissefest + Julefrokost. 

Mer info om alle kommende arrangementer kommer på hjemmesiden og i 

månedsplan/brev. 

 

 

 

 

 

 



HMS (Helse Miljø Sikkerhet): 

 Vi krysser barna inn når de kommer og krysser de ut når de går. Vi har telleliste som 

vi bruker når vi er ute og på tur. Når vi er på tur skal vi bruke refleksvest med 

barnehagens tlf nr. på og vi har lister med oss over hva vi skal gjøre hvis uhellet er 

ute. Vi har alltid sovevakt i vognskuret. Vær sikker på at vi har sett deg før du går. Vi 

ringer dere viss andre henter og vi ikke har fått beskjed. Barnehagen har jevnlige 

brannøvelser og derfor anbefaler vi at barna bruker innesko. Alle må å lukke porten 

og sette på lenka.  

Syke barn På hjemmesiden i menyen HMS finner du vedlegg for retningslinjer til 

sykdom i barnehagen: «Friske barnehage»  

  

Annet /Praktisk info: Vi har lite ekstra tøy i barnehagen. Foreldrene har ansvar for å 

holde orden i hyllene og om det er nok inne/uteklær og ekstra skift. Ta med hjem 

skitne og våte klær. Se i tørkeskap eller naboens plass viss du mangler noe (det 

hender vi legger noe på feil plass) Husk: merk tutter og klær. Vi ønsker kun bleier 

med teip ikke up&go. Angående do trening, så vi starter vi i barnehagen når barnet 

klarer det hjemme først.  

Barnemedvirkning: eks. Vi ser an barnas dagsform og det kan være vi gjør om på 

planen og gjør mer eller mindre, turmålet kan endres pga. barnas initiativ. 

Foreldremedvirkning: Vi ønsker å imøtekomme foreldrenes ønsker for sitt barn så 

langt det lar seg gjøre. Dere er ulike og har ulike ønsker.  

 

  Mvh, Valentina og Sissel  


