
 

 

FORELDREMØTE HØSTEN 2020 
-Velkomen til oss! spesielt til nye foreldre. 

 

Personal på avd: Eva(ped.leder) Bente, Eli,  Eskil 1 års-lærling – på romling  

 Esterina (ekstraressurs).             

 

-18 barn jevnt fordelt jenter og gutter. Vi er heldige og har fleire nasjonaliteter: Viser 

godt på FN-dagen som blir markert uten foreldre dette året.  

-Forventninger fra foreldre? Fra oss til foreldre? Håper på et godt samarbeid – 

åpenhet – gi tilbakemeldinger – ros/ris. 

Personal – voksne, erfarne, dyktige, bevisste. 

 Følge med på planer. Vise forståelse for at me prøver å imøtekome alle- så langt det 

lar seg gjøre. 

-Fotografen- kommer 30. Oktober 

-På hjemmesiden ligger alle planleggingsdagene; plott de inn i kalenderen! Alle 

planer kommer nå kunn på nett. Print ut selv- eller ta bilde av mnd.planen i 

garderoben!! 

 

-HMS . Fokus på sikkerhet. Prosedyrer ved brann, tellerutiner, rydderunde ute 

morgen- rullerer på avd., parkering, rygg inn, parker nede i bakken. 

 Sikkerhet på tur er viktig, vi har med telefonliste, krysseliste og bruker vester med 

telefonnummer, vi holder hender og går tett i traffikk. Politiattest er levert av alle 

ansatte. 

Taushetsplikt: Personal har taushetsplikt – for å kunne hjelpe og forstå barnets 

adferd/reaksjoner – godt å få inf. om små og store hendelser som kan ha betydning. 

Viktig, for at vi skal kunne forstå oppførsel og utsagn. Kan møte barnet og ivareta de 

på en god måte. 

 

Alle barna – glidd fint inn i gruppen – virker stort trygge/trives – blitt tatt godt imot 

av de ”gamle barna”. 

 

 

Å starte på stor avd. – stor overgang for barn/foreldre – 18 barn – høyere tempo – mer 

lyd. Personalet kan ikke gi samme tette oppfølging som på småbarnsavd. 

 Ute – barna har større aksjonsradius – en del av det å bli eldre. Mange barn med 

”høy” stemme – jobber med stemmebruk. Jobber med økt selvstendighet. 

 
Alle planer: (månedsplan, ½-årsplan, årplan) ligger på hjemmesiden – (papirløse 

samfunn) 

Parkering – sikkerhet – rygge inn på parkeringen. Husk: Barnehagens parkering er 

nede i bakken! 

 

-Vennskap; Sosialkompetanse og empati. Noe vi jobber mye med hos oss. Lære 

seg å bry seg, sette seg inn i hvordan andre har det. Viktig med vennskap for å 

klare seg bra senere i livet. Vi kan ikke konstruere vennskap, men legge til rette 

for det.  

 

 

 

 

 



- Om årsplan og rammeplan  

 

Barnehagene er nå inn under Kunnskapsdepartementet – livslang læring fra 

barnehage til universitet. Fagområdene – blir en rød tråd videre inn i skolen: 

Ny Rammeplan som har tredd i kraft fra 1 august 2017 

(noe nytt/endring i formuleringen av fagområdene.)  

Viser til årsplan for barnehagen:  

Årsplan for Barnehagene i Tasta –  Ligger på hjemmesiden. 

(NB Noter dere planleggingsdagene) (viser til hvilke lover/planer barnehagen drives 

etter) 

Fagområdene: 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form     (se eksempler på aktiviteter) 

Natur, miljø og teknologi                 ” 

Etikk, religion og filosofi              ”    

Kropp, bevegelse mat og helse     ” 

Kunst, kultur og kreativitet 

Nærmiljø og samfunn                    ” 

-hvordan avd. jobber med fagområdene 

Bilder og tekst på hjemmeside for å illustrere hvordan vi knytter fagområdene 

inn i hverdagen vår. Bevisstgjøring, kvalitetssikring. Er vi innom alle? 

Dokumentasjon. 

-Rammeplanen er inspirert av Reggio-emilia-filosofien. Ser etter spor. Det 

enkelte barnet i sentrum. Hva er det opptatt av? Det forskende barnet og de 

medforskende og medundrende voksne.  

 

 

Levering av barnet –NB!! Vask hender på både voksne og barn straks dere kommer 

inn i bygget.  god start på dagen – ta dere tid – avkledning – prate med personalet – gi 

informasjon om ting som har skjedd hjemme/opplevelser. Personalet tar i mot i 

”fingarderoben”. 

Ringe/sende meld. om barnet er syk før kl. 09.30 

 

Under frokosten – mange kommer i løpet av frokosten – blir lite ro og tid til prat  med 

de barna som sitter ved frokostbordet. Det gunstigste for avd. samt for barnet – 

komme før 08.15/etter frokost 08.45 – evnt.  følge barnet rolig inn til bordet. Måltidet 

er en viktig språk/sosial-situasjon – kan ikke gi/prate så mye med foreldre som 

kommer under frokosten – tar fokus fra barna 

 

Ekstratøy – sjekk jevnlig /begrens. Liten plass i garderoben. 

Tørking av regntøy – skittent regntøy tas med hjem , ingen spylemuligheter. 

Orden i garderoben – foreldrenes ansvar. Dresser/regntøy tas hjem ved behov + i 

helgen. Sko/støvler settes på benken (ingenting på gulvet) – letter rengjøring. 

Påkledning – målsetting legger opp til mest mulig selvstendighet  – vi legger klærne 

til rette – foreldre legge klar uteklær. 

Merking/navning av matbokser og klær som regntøy, dresser, støvler. 

Husk å stenge porten! 

 

Tradisjoner: 

Feiring av fødselsdager – Fokus på barnet – Vise materiell vi bruker. 

Levere ut innbydelsene privat. 

FN-dagen  

 

Årsoversikt  

Foreldrekaffe -  i høst – FN-dagen – i år blir denne markert uten foreldre 

                          til  våren – lapskaus - Barnehagedagen 



+ jul/påskefrokost, juletrefest og sommerfest. (evnt dugnad?) 

Foreldresamtaler: 

I høst -  ca. 15 min. – informasjon fra foreldre – sette opp mål på barna – avtal tid 

I vår –   ca. 45 min  - samtale ut fra grundige observasjoner/kjennskap til barnet 

 

 

 

 

Gjennomgå dags/ukerytme  

 

Arb. på avd.  – Hva vektlegger vi  

Hverdagen det viktigste – god tid/plass til allsidig lek inne/ute. Bruke 

hverdagssituasjonene (lek, måltid, av/påkledning bevisst – viktige læringssituasjoner) 

 

Sosial kompetanse /prososial adferd. (se bh. Årsplan) – Det viktigste er voksenrollen 

– være gode rollemodeller/forbilder – vise omsorg/empati. Fokusere på positiv adferd.  

 

”Språktiltaket” – et strukturert språkopplegg, hvor vi velger ut fokusområder/begrep.   

Systematisk temaarbeid – nøkkelord/fokusord, gjentakelser, gjenkjennelig og 

meningsfylt, språkforståelse. 

Vi har forskjellige tema ut ifra hvilken årstid vi er i, begynner med– meg selv -

kroppen min, følelser, familien. 

 

 

Turer – motorisk aktivitet. –fast turdag Svømmehall – de eldste – kurs via Stavanger 

Svømmeklubb - 7 ganger i høst 

Pause underveis. 

 

 

Dokumentasjon/informasjon –hva ønsker foreldrene?, Hva ligger på hjemmesiden til 

avd. Romling: Årsplan for romling, ½ års plan 3 åringer, 4 åringer, 5 åringer, 

månedsplan(henger også i grovgarderoben),  sanger vi synger på avd. samt bilder fra 

hverdagen.  demonstrere bruk av hjemmesiden /hvordan abonnere på hjemmesiden – 

velge språk. Viser film 

 

Brukerundersøkelsen: ang medvirkning – hva vil de ha medvirkning i/områder de 

ønsker mer medvirkning? Andre innspill/kommentarer fra foreldrene. Vi ønsker 

stadig å forbedre oss og har alltid et forbedringspotensiale. Her spiller foreldre en stor 

rolle, derfor er det så viktig at alle svarer på denne! 

 

 FAU og SU–  

hjemmesiden, abbonere, passord: Lindeveien. 

-Valg av FAU-representant  1+1 (vara) mor til Ellinor ( Wangari ) og mor til Sverre 

(Mari). 

 

 


