
REFERAT FRA FORELDREMØTE 26.09.19 

 

Første del av møtet ble holdt felles for alle foreldrene. Anne formidlet her informasjon om 

barnehagen som omhandlet blant annet satsningsområdet, visjon og verdier, hvordan vi jobber, 

samarbeid med andre instanser, og et innlegg som omhandlet en barndom uten vold. 

 

Her følger en kort oppsummering av hva som ble tatt opp på Øyenstikkeren mens vi var avdelingsvis. 

 

Avdelingstiden ble innledet med å vise en bildefilm fra hverdagen på avdelingen. 

 

Deretter presenterte personalet seg, og foreldrene som var tilstede presenterte seg med navn og 

hvem de var forelder til. 

 

Vi snakket så om hvor heldige vi er som får være med de flotte barna deres hver dag, og at det 

viktigste for oss er at hvert enkelt barn skal ha en god hverdag i barnehagen. 

 

Det ble gitt en presentasjon av bildene som ble vist, bilder som viste eksempler på mange positive 

egenskaper hos barna, lek, samhold og sosial kompetanse. Hvert eneste ett av barna har mange 

positive egenskaper som kommer til uttrykk i hverdagen, vi jobber aktivt med å fokusere på disse 

egenskapene. Målet med dette er blant annet å fremme barnas sosiale kompetanse (som er 

barnehagens satsningsområde). 

 

Vi er hver dag fokuserte på å se hvert enkelt barn, gi masse omsorg, gi hjelp og veiledning, legge til 

rette for god lek og deltar selv i barnas lek. Vi har mye kunnskap om lek, og vet viktigheten av og all 

læringen som er i lek. Lek er lystbetont og gøy, og utvikler barnas kreativitet og fantasi. Vi motiverer 

barna til å klare selv, legger til rette for positive samspillsituasjoner og gode felles opplevelser. 

 

Vårt opplegg og våre planer er utarbeidet nøye opp mot rammeplanen for barnehager. 

Rammeplanen sier mye om hva innholdet i barnehagen skal være preget av gjennom ulike 

fagområder. 

 

Ved at vi skal nå vårt mål om å gi hvert enkelt barn en best mulig hverdag er vi avhengige av godt 

samarbeid og ansvarsbevisste foreldre! Det frigjør mye av vår tid, som vi vil bruke på deres barn, 

dersom dere følger opp og passer på alt det praktiske som er viktig i hverdagen. 

 

 



Våre forventninger til foreldrene: 

- Ha nok med skiftetøy, og riktig tøy til årstiden. Pass på at klærne passer, har strikk under 

regnbuksa/dressen. Klærne skal holde barna tørre og varme i all slags vær. 

- Hold orden i klærne og garderoben. Merk med navn 

- Ta med vannflaska hjem for vask hver fredag, ta med vannflaske igjen på mandagen (oppfyllt 

med vann) 

- Turdag: ha med sekk, lunsj mat og vannflaske med vann. Det er også lov å ha med saft, 

kakao, kjeks og lignende. Men viktigst er at matpakken inneholder sunn mat som skal holde 

barna mette frem til fruktmåltidet. 

- Anbefaler å abonnere på hjemmesiden, følg oss på instagram, og facebook. 

- Les månedsplan og månedsbrev som legges ut hver måned og følg opp om informasjon 

derifra. 

- Lekedag, vi ønsker ikke leker med lyd og våpenlignende leker. Vær oppmerksomme på at 

leker kan bli ødelagt og forsvinne. Merk med navn. 

- Dagsrytmen, frokost. Ikke alltid det er en voksen fra avdelingen i barnehagen fra 7.15-7-30 

eller fra 16.30-16.45 

- Tilbud om to foreldresamtaler i året. Den første innkalles alle til, den andre henges det opp 

lister der de som ønsker skriver seg opp. Det er alltid rom for ekstra samtaler om det er 

ønskelig 

 

 

 


