
Referat fra foreldremøte i barnehagen 29.09-21 

Oppmøte: 23 foreldre, Trine(styrer), Marianne og Carol. 

 

Trine åpner møtet med å takke alle som deltok på jubileumsfesten til skolen og 

barnehagen. 

 

Trine informerer om: 

• Nåværende regler for smittevern for korona. Informasjon og råd finner 

du på FHI (Folkehelseinstituttet) sine sider. 

• Alle foreldre kan nå komme inn i garderobene ved levering og henting av 

barn      

• Viktig å lukke portene ved levering og henting av barn. 

• Slå alltid av motoren til bilen ved levering og henting av barn. 

• Gi alltid beskjed til en ansatt om at ditt barn er kommet i barnehagen, og 

når du henter. 

• IST-direkte: Mange opplever at det kan være vanskelig å logge seg inn. - 

Vi venter på at et nytt system skal tas i bruk, og håper at alt vil fungere 

da. 

• Noen foreldre ønsker månedsplanen til barna digitalt. -Trine undersøker 

om den kan legges på hjemmesiden til barnehagen. Må ta hensyn til 

personvern. 

• Ny representant for foreldrene i SU er Frida Apall Erevik. Wenche Langvik 

Voster er vararepresentant. 

 

Trine forteller litt om årets tema på liten avdeling: 

Vi har valgt bøker som årets tema. Bøker er et kjempefint hjelpemiddel for oss 

når vi jobber med språkutviklingen hos barna. Det er med på å utvikle barnas 

ordforråd, forståelse og fantasi. Vi leser bøkene, bruker konkreter og 

dramatiserer. 

• Vi har samlingsstunder som er felles for alle barna. 



• Vi deler inn i små aldersbestemte lesegrupper. 

• Vi leser bøker for barna ved fruktmåltidet. 

• I løpet av året kan barna ta med seg en bok hjemmefra som de liker godt, 

så leser vi den. Vi gir nærmere beskjed om det. 

 

Kropp, bevegelse og helse = årets tema på stor avdeling. Marianne forteller: 

 

Hvorfor det? 

 

 

Grete har en kjekk bok om blod og blodomløpet… 

 

Dette året har jo vist oss at det er viktig å vite hvem vi er, familien vår, venner  

– vår tilhørighet i et nærmiljø 

+ kjenne og håndtere ulike følelser 

+ kjennskap til kroppen vår, at sunn mat og bevegelse er lurt 

+ blod og sår og hjerte og sånn er jo sykt spennende og fascinerende 

 

Rammeplanen for barnehagen har 7 fagområder som skal prege innhold og 

aktiviteter vi velger å ha i barnehagen.  

Hvordan vi jobber med de ulike fagområdene og hvordan tema knyttes inn i 

dette kan dere lese om i årsplanen, der har Janne laget en flott oversikt. 

 

 

Marianne snakker om hva vi forventer av dere som foreldre. 

Det er viktig med info om ting som skjer hjemme som kan påvirke barnet, selv 

om vi egentlig ikke ønsker privat info så er det lurt at vi vet sånn at vi kan møte 

barnet på best mulig måte.  



Vi har taushetsplikt + holder info til færrest mulig – ikke alltid motsatt avdeling 

får info hvis vi ikke mener det er nødvendig  

 

Lek; mobbing/ krenkelser 

Når ditt barn sier det ikke har lekt med noen. Ikke har venner. 

Ny mobbelov i år (grusomt navn) men betyr vi skal reagere straks, notere ned 

og lage planer for barnet – alle skal ha venner og trives og være trygge i 

barnehagen 

Det er bra for det er jo slik vi jobber og vil ha det 

 

Hva kan dere gjøre? 

- Dere er viktige for oss 

- Info oss om barnets tanker og opplevelser, sånn at vi kan følge opp 

barnet og hjelpe det til å få en bedre hverdag 

- Eks bursdag – det barnet får ikke komme, greit det. Da blir det ikke 

bursdag …  det beste var at jeg ble info og kunne jobbe med den sosiale biten i 

bhg – alle skal ikke være bestevenner, men alle må kunne omgås hverandre og 

leke og gjøre ting. 

 

 

• Inkluderende barnehage og skole. 

Dette er Strand kommune sitt satsingsprosjekt. Alle ansatte i barnehager og 

skolearbeider for å skape bevissthet rundt inkluderende miljø, der alle barn får 

delta i fellesskapet, og samtidig hindre at barn opplever utestenging og 

mobbing. 

Vi viste en del av en film av Marco Elsafadi. Han sier noe om foreldrenes 

mulighet til å være med i denne satsingen, ved å ta sosialt ansvar. 

 

Takk til alle som deltok på foreldremøte! 

 

 


