
Referat fra foreldremøte 10 oktober 2017. 

 

Sak 1. Rammeplan. 

Barnehagen i Norge har fått ny rammeplan, dvs et rammeverk som vi må følge. Denne rammeplanen 

er revidert og det har kommet noen nye punkter, og det er punkter som er blitt fremhevet mer enn i 

den tidligere planen. Det er flere krav i denne planen, og det er dermed flere «skal» ( eks. barnet 

skal, barnehagen skal, de ansatte skal, foreldrene skal..) 

Noen av de punktene som er nye eller mer fremhevet i den nye planen er: « Bærekraftig utvikling» -

Digital praksis», «Overgang bhg/skole»  

De ansatte i bhg skal bli bedre kjent med rammeplanen i løpet av året, og har startet opp å jobbe litt 

med den på personalmøter. Vi skal også ha en felles planleggingsdag den 31 oktober. 

 

Sak 2. Diverse. 

Digital praksis. Jmf rammeplanen. 

Enger ( og Eggedal har slengt seg med) har blitt med i et prosjekt sammen med to bhg i Modum og en 

i Krødsherad. Prosjektet skal være i utgangspunktet med «Skolegruppa» og vare i ett år. Etter dette 

får vi beholde 4 Ipad og vil prøve å integrere dette for flere aldersgrupper. 

Målet er at barna skal lære å bruke ipad og andre digitale verktøy til å skape noe, ikke bare være 

passive mottakere. Eks lage egen musikk, egen film, egen bok osv. 

Dette blir jo også en mykere overgang til skolen, siden de der har innført bruk av Ipad i 1 kl. 

 

Skolegruppa: Består av 5 barn i år, men siden Eggedal bhg bare har 1 barn, har vi invitert henne med 

på vår skolegruppe. Hun kommer til å komme ca annenhver gang. 

Her jobber vi med selvstendighetstrening, sosial kompetanse og kommunikasjon, og bruker et 

verktøy som heter» Trampoline». Dette verktøyet består av øvelse på farger, former, mønster, tall, 

bokstaver osv. 

Facebook:  

Barnehagen vurderer å lage en egen facebook side – en offentlig og en lukket. 

Den offentlige vil inneholde informasjon om bhg, positive hendelser ( eks sommeravslutning, nytt 

uteområde), utlysning av ledige stillinger, kurs, nyttige tips, positive hendelser i bhg osv. 

Den lukkede gruppen: info til dere foreldre om eks turer, dugnad, osv ( slik dere får på sms nå) 

Vi tok en avstemning, og flertallet ønsket facebookside. 

NETTVETT er viktig uansett alder !! 

 

 



Foreldresamtaler:  

På høsten er dette frivillig, mens det på våren er pålagt. Det henger ute en påmelding- frist 16.10. De 

som melder seg på vil få tidspunkt senere. 

 

Sak 3. «Ung Data»: 

Dette er en undersøkelse som er gjort i kommunen på ungdomsskoletrinnet i 2013 og 2017.10.18 

Kommunen ønsker et bedre Sigdal for de unge, og dette er de punktene vi bør jobbe med: 

• Psykiske helseutfordringer 
• Tidlig alkoholdebut 
• Opplevelsen av stress og ensomhet 

 
Foreldregruppa ble delt i tre grupper og skulle komme frem til hva DE kan bidra med for at barn i 

tidlig alder skal kunne unngå å komme ut for disse punktene overfor, og / eller  takle/ håndtere slike 

utfordringer senere i livet. 

 Fokusere mer på samarbeid enn individuelle prestasjoner. 

 Senke aktivitetsnivået hjemme – at det ikke må skje noe/reise ut på noe hele tiden. 

 Frileik i bhg 

 Lære å takle motgang. ( lære «verktøy» for dette. – er alt mobbing?) 

 
 

Sak 4. Eventuelt: 

*Forslag til julekalender: ….mottas med takk  

*Husk! Oppdatere skifteklær og uteklær – se infoskriv på døra i gangen !!  

*«Utepass» - At et barn får tillatelse fra foreldre ( skriftlig) at han/hun kan være ute litt uten tilsyn. 

Gjelder kun for skolegruppa 

*Det ble lagt frem noen brosjyrer fra FUB og tips til merking av klær/utstyr. 

 

*Barnehagen i bilder: - PowerPoint. 

 

 

Takk for oppmøte.  

 

 

 

 


