
Referat fra foreldremøte 26.092019 

 

Felles for alle avdelingene:  

Presentasjon av alle ansatte i Ormaskogen og hvordan jobber vi i Ormaskogen med spesiell 

tanke på tidlig innsats  

 

På tusenbeinet: 

- Presentasjon av oss voksne på Tusenbeinet, Fauzia, Karianne, Marianne, Elisabeth og 

Mari, og alle tilstedeværende foreldre.  

Hver dag gleder vi oss til å komme på jobb og tilbringe tid med deres barn, det 

gir oss så mye!  

- Dokumentasjon. Hver dag her på tusenbeinet inneholder så veldig mye! For å kunne 

dele det som skjer med dere bruker vi aktivt vår instagramkonto 

(tusenbeinet_ormasjogen) og vi legger ut dokumenter på barnehagens hjemmeside. 

Supert om dere abonnerer begge steder, og kikker på det som blir lagt ut. Ved å vite hva 

barnet har gjort i løpet av barnehagedagen kan gjøre det lettere å prate sammen med 

barna om aktivitetene og gjerne øve på sanger og eventyr. Dette er med på å styrke 

barnets språkutvikling.  

- Barns væremåte. Vi har sammen med de ansatte på maurtua, basert på rammeplanen og 

egne erfaringer, blitt enige om å ta toddlere sin væremåte mer til ettertanke i 

tilretteleggingen av samlinger. Vi har valgt å dele barnegruppen i to grupper, 1-åringne 

i en gruppe og 2 åringene i en gruppe. Vi vil ha en mer tilrettelagt samling til hver 

gruppe og la barnas natur få skinne mer gjennom særlig hos den yngste gruppen, og så 

får de litt eldre litt rom til å få større utfordringer. Vi starter med dette i oktober.  

- Smart. I barnehagen arbeider vi med smart. Gjennom arbeidet skaper vi et felles språk 

gjennom å identifisere barns styrker og øve på sosial kompetanse. Vi bruker dette 

språket i hverdagssituasjoner sammen med barna og setter ord på det de gjør, for 

eksempel: «Nå var du omtenksom» eller «så flink du var å stå i kø, nå viste du 

tålmodighet». Vi voksne bruker språket bevist, og dette reflekterer barna som også 

bruker språket aktivt. Hver uke fra nå, vil vi og ha egne smartsamlinger, hovedsakelig 

på gruppen med 2 åringer. I en smart- samling setter vi fokus på en egenskap, i oktober 

har vi fokus på omsorg.  

- Tur-dag. Vi begynner i oktober å gå på tur i barnehagens nærmiljø. Målet med turen 

blir for oss på tusenbeinet i begynnelsen blir å gjøre oss kjent i nærområdet rundt 



barnehagen og å skape felles gode opplevelser. Et langsiktig mål er at barna skal bli 

glad i naturen, slik at de ønsker å ta vare på den når de vokser opp. Etter turen spiser vi 

matpakkene våre i barnehagen. 

- Lek. Lek har en selvskreven og viktig plass i barnehagen, og lek har en verdi i seg selv. 

For barn er lek er en måte å vær sammen på, og de skaper sin hverdag og sitt liv gjennom 

den. I leken øver barn på ting som er vanskelig, de sanser, utforsker og de våger å gjøre 

ting de ikke tørr i «virkeligheten». På Tusenbeinet setter vi lek høyt og gir den god plass, 

ved å inkludere den i alt vi gjør i løpet av en dag.   

- Annen informasjon.  

o Vi starter opp med aldersinndelte grupper på onsdager og tilrettelegger for at en 

gruppe barn kan leke i Ormabyen på fredager.  

o Hver måned har vi fokus på et fagområde fra rammeplanen. I oktober: nærmiljø 

og samfunn.  

o Husk 48 timers regel ved oppkast/diare.  

o Rutiner for medisinering i barnehagen. Skjema må fylles ut ved levering om 

morgenen. 

o Noen ekstra oppfordringer til dere ☺  

Ikke la barn slå på lek. Barnet lærer at i lek er det lov å slå, og viderefører leken 

til barnehagen, hvor denne leken ikke er lov.  

Sett ord på begreper og på følelser, dette stimulerer blant annet barnas 

språkutvikling.  


