
 

 

FORELDREMØTE I BARNEHAGEN TASTA 15/9-22 

Presentasjon av barnehagen:  

Barnehagen Tasta er en del av virksomheten Tastabarnehagene sammen med de andre kommunale barne-

hagene på Tasta, Eskeland, Gullfaks, Smietunet, Vardeneset og Smiene.                                                         

Barnehagebygget sto nytt i august 2019. Vi har 62 barn og 18 ansatte fordelt på 4 avdelinger. Pedagog– og 

bemanningsnorm er oppfylt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Årsplan og satsningsområder: 

• Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte i Tastabarnehagene. 

• Våre satsningsområder er språk, lek og psykisk helse. Disse er valgt med utgangspunkt i våre        

verdier. Satsningsområdene er viktige faktorer for trivsel i barnehagen. For å være en god             

lekekamerat må man mestre språk og sosiale koder slik at man får innpass i leken. Dette er noe som 

må læres, og barnet er avhengig av voksne med nødvendig kunnskap om lek og språk.  

• Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø er et dokument og verktøy som skal sikre at alle barn 

har et trygt og godt barnehagemiljø. Den sikrer at vi jobber for å forebygge mobbing og krenkelser i 

barnehagen.  

Nye strategier for Stavangerbarnehagene: 

Stavangerbarnehagen mot 2030– strategi for kvalitet 

Stavangerbarnehagen skal arbeide i tråd med Rammeplan for barnehage for å fremme økt kvalitet, 

økt profesjonalitet, og et mer likeverdig tilbud. Arbeidet i barnehagen må bygge på en helhetlig     

tilnærming til lek, læring, danning og omsorg. Strategien skal ivareta helhet og sammenheng i          

utviklingen av barnehagene i Stavanger. 

Strategi for samarbeid med barn 

Strategien for samarbeid med barn i Stavanger er et overordnet, strategisk styringsdokument som be-

skriver hvordan ledere og ansatte i Stavanger skal se og forstå barn, samarbeide med barn og bruke 

deres kunnskap til på utvikle gode tjenester. Strategien skal gjenspeiles i planer, styringsdokumenter 

og i mater vi samarbeider på (Stavanger kommune, 2022). 

 

Våre dokumenter finner du på barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/tasta  

 

I Tastabarnehagene har vi felles hovedmål, visjon og verdier.  

Hovedmål: Alle barn skal få et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.  

Visjon: kompetente barn SAMMEN MED kunnskapsrike voksne 

Verdier: Engasjement, trivsel og inkludering.  

http://www.minbarnehage.no/tasta


 

 

 

Foreldreundersøkelsen: 

I november/desember sender Udir ut den nasjonale brukerundersøkelsen for barnehage. Dette er et verktøy 

vi bruker for å forbedre oss, og det er derfor viktig med høy svarprosent. Resultatet av undersøkelsen og 

hva vi vil ha fokus på å forbedre/bevare det neste året, blir publisert på hjemmesiden til barnehagen. 

Praktisk info: 

• Vi oppfordrer alle til å abonnere på nyheter på hjemmesiden. Passord for å se bilder er Lindeveien22. 

• Husk å oppdatere telefonnummer og mailadresse på IST Foresattportal for opptak i barnehage og 

SFO (ist-asp.com). Avdelingsleder sender ut felles mail med informasjon gjennom året. Felles SMS 

sendes ut ved viktige hendelser/beskjeder som trenger å komme fort fram til dere.  

• I løpet av året vil vi innføre en ny kommunikasjonsverktøy som heter Vigilo. Mer info kommer om 

dette. 

• FAU/SU: Foreldrenes samarbeidsutvalg består av en representant og en vara fra hver avdeling, disse 

stemmes fram hvert år. Det avholdes ca fire møter i året. FAU-representantene er med og fronter   

saker fra avdelingene, og kan samarbeide med barnehagen om sosiale arrangementer gjennom          

barnehageåret.  

 

Se annen informasjon på Tastabarnehagenes hjemmeside og Stavanger kommune sin hjemmeside.  

Ved spørsmål ta kontakt med avdelingen eller avdelingsleder.  

 

Mvh, Ida Ellingsen Modal, avdelingsleder i Barnehagen Tasta.  

 

 

 

 
Barnehagen Tasta 

Lindeveien 75, 4025 Stavanger 
Avdelingsleder:  

Ida Ellingsen Modal,  
tlf: 51 50 73 39/926 28 775 

 
Åpningstider: 
07.15-16.30 

https://stavangerg2.ist-asp.com/NO01103-pub/login.htm
https://stavangerg2.ist-asp.com/NO01103-pub/login.htm

