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Oppsummering av innholdet på Foreldremøtet, Tusenbeinet, 23.09.2020
Anne starter med diverse informasjon om barnehagen, og hvordan vi jobber.
Jill informerte om USB (utviklingsstøttene barnehager) som er en satsning fra Sandnes kommune. Vi er med der
dette året. Målet er å sikre god kvalitet i alle kommunens barnehager.
Marianne og Mari fortsetter med å presentere seg. Foreldrene får presentere seg og si hvem de er mor/far til.
Starten på året har gått veldig bra! Nye barn har funnet seg fort til rette, og de store har taklet overgangen fra
minst til størst veldig bra. Rørende å se hvor mye omsorg barna viser ovenfor hverandre!
Personalet er heldige som får tilbringe hverdagen sin med de fantastiske barna på Tusenbeinet.
Barna er ganske heldig også, som får tilbringe sin hverdag med hverandre, og de gode damene på avdelingen.
De gjør en super jobb, de inspirerer, sprer lek, glede og humor, har gode fang og varme klemmer - de gir mye
av seg selv- hver dag! Det er et godt team som alle setter barnas beste i fokus!
Bilder sier mer enn 100 ord, vi viser en film med bilder fra den første tiden på Tusenbeinet.
Det viktigste for personalet er at hvert enkelt barn skal ha en god hverdag i barnehagen. I bildene ønsket vi å få
frem den gode hverdagen på Tusenbeinet. Det var det eksempler på lek, samhold, gode egenskaper og
hverdagens rutinesituasjoner som er preget av omsorg og trygghet.
Vi snakker videre om trygghet. Hva vi gjør for å skape trygghet, og hvorfor tryggheten er så viktig. Vi er bevisste
på å skape positive samspillsopplevelser og gode relasjoner! Mellom barn og voksne, og også mellom barna.
Neste tema er lek. Vi snakker om hvorfor leken er viktig og alt som læres gjennom lek. Vi setter av mye tid til
lek og er aktive med i barnas lek.
Vi forteller videre om arbeidet med Smart, og gir eksempler på hvordan vi jobber med dette på avdelingen.
Kjekt å få tilbakemeldinger fra skoler i nærheten at de ser hvilke barn som kommer fra Ormaskogen i forhold til
satsningsområdet og arbeidet med Smart.
Så går vi gjennom dagsrytmen og ukes rytmen. Og forteller om hvordan vi dokumenterer i hverdagen.
Anbefaler å snakke med barna hjemme om det de har gjort i barnehagen. Bruk gjerne bildene fra instagram
som utgangspunkt.
Vi avslutter med praktisk informasjon:







Endringer på grunn av covid 19:
Det blir ikke det vanlige familiearrangementet vi pleier å ha til FN dag. Vi snakker med barna om
budskapet rundt FN-markeringen (humanisme, og å dele). Vi lager et kunstverk som barna får
med hjem. Oppfordrer foreldre å vippse en liten sum til inntekt for barnehagens fadderbarn.
(Vanligvis ville salg av kaker, lapskaus og kunst på FN dagen gått til fadderbarnet).
Det blir en annen organisering enn tidligere år på nissefesten
Foreldresamtaler: Tilbys to i året. En på høsten som alle kalles inn til. Og en på våren. Da henges det
opp lister på tavla og de som ønsker skriver seg opp. Samtalene gjennomføres av Mari og Marianne
Haugsland.
Vi Forventer at månedsbrev og plan leses. Publiseres på nettsiden. Anbefaler å abonnere på nyheter
slik at dere får mail når noe legges ut.
Vær så snill, merk alt av klær og utstyr med navn. Om våte/skitne klær sendes hjem- fyll på!

Vi er alltid åpne for tilbakemeldinger! Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på 

