
Referat fra foreldremøte torsdag 20. september 

 

• Presentasjon av de voksne og barnegruppen 

 

- Gruppe gul: Eva 

- Gruppe grønn: Evelyn 

- Gruppe blå : Bodil 

- Gruppe lilla : Bente 

 

- Jeanett er utfører på spesialpedagogisk hjelp hos oss 18 timer på løvehulen 

 

- Eva har foreldresamtaler med barna fra gruppe gul og lilla og Evelyn har 

foreldresamtaler med barna fra gruppe grønn og blå 

 

• Smittevern 

- Syke barn -holdes hjemme.   

- Samme regler gjelder for oss voksne – lavere terskel enn til vanlig 

- Er dere foreldre syke, gi beskjed så kan vi ta imot ute 

- Flott om dere hjelper barna med å vaske hender ved levering 

 

• Tilvenning  

Tilvenning av nye barn har pågått i august og september. Vi opplever at det har gått bra 

på tross av covid-19. Vi har ikke hatt mulighet til å koble oss på barna i like stor grad som 

før og bli godt kjent før oppstart. Vi har hatt søkelys på vennskap og lek denne tiden, det 

er mye nye inntrykk for de nye barna. Andre voksne og barn å forholde seg til. Også de 

eldre barna på løvehulen har fått en ny rolle, mange har vært gode til å ta imot de nye 

barna. Vist dem rundt på avdeling, lekt med dem, hjulpet dem å ta på sko, osv. Dette er 

gleding ! 

 

• Fargegrupper 

 

- Delt i 4 fargegrupper som en bruker i samlingene. Finne grupper hvor barna gjør 

hverandre gode. 

- To og to fargegrupper sammen inne/ute. Kommer til å rullere 

- Kan bli forandringer hvis vi ser at nye vennskap utvikles  

- Dagsrytme: 8.15 -8.45 frokost (flott om vi får beskjed hvis de ikke har spist) 



- Komme til kl.9.30 – tur, og samlinger, aktiviteter starter. 

- Lunsj kl.11 (4 og 5 åringene øver på å smøre med kniv) 

- Fruktmåltid kl.14 

 

• Superklubben 

Vi starter opp i høst med  boken Gleding. Vi vil ha fokus på sosial kompetanse, det å 

kunne omgås hverandre, hvordan vi skal være mot hverandre og ha felles 

opplevelser. Vi har vært på Mostun natursenter for å lære om kråker, vi er med i et 

museumsopplegg som heter super sans. Det betyr at vi skal besøke forskjellige 

museum og får et undervisningsopplegg der. Det blir svømming på Madlamark skole, 

og vi skal gå på skøyter. 

 

• Madlabarnehagene sin årsplan og vårt vennskapsfokus på løvehulen 

 

Madlabarnehagene sin årsplan finner dere på vår hjemmeside. Den tydeliggjør hvordan vi 

arbeider med rammeplanen for barnehager i vår barnehage. Vår visjon er «sammen i 

undring, lek og glede». Vi tar i bruk trygghetssirkelen i møte med barn og voksne. Mye 

interessant lesing der det kommer blant annet frem hvordan vi arbeider med temaer som 

vennskap og fellesskap med barna og hvordan vi jobber med barns progresjon i de ulike 

fagområdene. Anbefaler dere å lese       

På løvehulen skal alle barn bli inkludert i lek. For å sikre dette skal vi voksne være aktivt 

deltagende, observere og veilede barna. Vi skal være en god lekekamerat! 

 

• Prosjektplan og samlinger 

 

I den første periode av barnehageåret skal vi bygge trygghet gjennom sosial kompetanse 
(selvfølelse, empati, selvhevdelse, selvkontroll) som er nøkkelen til trivsel i felleskapet. Her 
skal vi ha fokus på det barna opplever sammen med de andre. Lek vil være et utgangspunkt til 
å utvikle empati, men også til å ta gode beslutninger.  Det er viktig for oss at alle barn bidrar i 
aktivitetene og lærer gjennom lek, samtidig som de opplever fellesskap og mestring. Vennskap 
og sosial kompetanse er en kontinuerlig prosess i vårt arbeid og noe vi daglig jobber med.  
 
Nøkkelordene i prosjektplanen som vi har stort fokus på er: Inkludering, Samarbeid, Dele, 

Gleding, Vente på tur og Stopp -regelen. Vi bruker disse begrepene i lag med barna daglig og 

vi ser mye positiv endring når det kommer til å ta positiv kontakt, stå opp for seg selv når 

noe ikke er greit og klare å ta den andres perspektiv. Årsplanen er lagt ut på vår 

hjemmeside så anbefaler dere å lese denne       



Vi har språksamling daglig i små grupper hvor vi bruker samtaler, rim og regler, sanger og 
drama, men også sanseopplevelser som musikk og lytteleker. Når vi har språksamlinger har vi 
ulik litteratur vi leser for barna som omhandler temaet vennskap. Bøkene passer til barnas 
ulike alder så vi leser ikke alle de samme bøkene. Fint om barna blir levert innen kl.09.15 – 
09.30, på denne tiden starter vi ofte med samling.  
 

 

• Bursdag 
 
- Markering på avdelingen 

-  Se egen lapp for bursdagsinvitasjoner som henger på tavle på avdelingen.  

- Inviterer dere bare noen få, må det sendes invitasjoner privat. Vær obs på at det ikke 

står igjen et barn som ikke blir invitert. Spør oss på avdelingen hvis dere trenger råd. 

- Utdeling av julekort må skje privat. Julen 2020 var det en del barn som oppdaget at 

det stadig hang oppe konvolutter på andre barns plasser, og trodde dette var 

invitasjoner.  

 

• Barnas klær og utstyr 

Husk å bruke begge garderobene. Foreldrenes ansvar å sjekke ekstra tøy. Sjekk om barna 

har alt av «utstyr» som støvler, vanter, lue osv. Ikke ta med leker hjemmefra.  

 

• Informasjon fra oss til dere foreldre 

Nysgjerrig på hva vi gjør i barnehagehverdagen?       På tavlen i fingarderoben skriver vi hva 

vi har gjort i dag på de ulike gruppene. Her henger ofte annen viktig info og skriv dere kan ta 

med hjem. På hjemmesiden skriver vi ulike artikler og legger ofte ved bilder og annen 

dokumentasjon. Abonner !  

 

• Pia , mor til Herman, er SU representant på løvehulen 

 

 
 

 


