
Referat fra foreldremøte  25 april .18 

 

Daglig leder takket for den utrolige dugnadsinnsatsen dere foreldre gjør for barnehagen! 

 

Saker fra foreldrerådet: Det var et ønske om at SMS Transponder( Meldingstjeneste) går 

ut til begge foreldrene, ikke bare en i hver husholdning. Tonje sjekker ut lisensordningen og 

oppretter for alle. 

Festkomiteen kom med tips om hva vi kan bruke pengene/ overskuddet fra festen på: 

Uteleike karusell.  

Vi ansatte har tenkt å høre litt med barna om hva de ønsker seg også. 

Tema: inkluderende barnehagemiljø. 

VI JOBBER NÅ MED ET 2 ÅRS PROSJEKT SAMMEN MED DE ANDRE BARNEHAGENE OG SKOLENE. 

SKOLEN HAR OPPRETTET ET SKOLEMILJØTEAM, OG BARNEHAGENE SKAL OGSÅ OPPRETTTE ET BHG 

MILJØTEAM. DETTE TEAMET SKAL HJELPE I SAKER HVOR VASKELIGE SAKER HAR «LÅST» SEG. 

HVORDAN JOBBER VI MED DETTE I BHG I DAG? 

Daglig : se/ observere det som skjer, og konfrontere/ gå inn i situasjonen, øve på 

konfliktløsning, empati, respekt og toleranse. 

 Hjelpe barn inn i leik, sikre at de har venner, hjelpe og veilede barn i konflikter/ samspill, øve 

på å takle motgang, observere og samtale med barna. 

«Plan mot mobbing» - Samtale med foreldrene - «Mitt valg» -Jobbe med livsmestring 

Hva kan du gjøre? 

Se/ observere, og gå inn i situasjoner hjemme/ fritid - Synlige voksne hjemme/fritid 

Sette grenser og regulere barns adferd hjemme/ fritid -La barnet møte motgang og lær de 

hvordan de kan takle dem 

Være bevisst hvilke holdninger du overfører ditt/ dine barn – også på nett.. 

Komme til bhg om det er ting som er vanskelig – Vi skal i samarbeid  med dere finne ut av- 

og jobbe mot en løsning. 

Kahoot – Uhøytidelig quiz med spørsmål fra barnehagen. 

Diverse informasjon og evt diskusjonstemaer. 

Vår 2018 : Hanne B Kjemperud kommer tilbake i 40% ped leder jobb frem til sommerferien- Fra 

august jobber hun 80%. Merete N Vatningen blir « borte» 30% fra mai og skal ikke jobbe her fra 

august av. Da skal hun tilbake til Nerstad bhg. 



Det starter en ny gutt hos oss fra 07 mai. 

Neste barnehageår er vi færre unger og plasser enn det vi er nå, og vi vil etter ny bemanningsnorm ( 

fra august 2018), ligge på en dyr personalressurs i forhold til antall plasser vi får tilskudd for. 

Fotografering av barnegruppa er satt til 18 juni, og er helt frivillig, men vi håper alle vil være med på 

fellesbildet, selv om de velger å ikke bestille/ kjøpe det i ettertid.  Mer info kommer! 

Sommeravslutning blir fredagen i uke 27, om det passer for alle skolestarterne. Mer info kommer! 

Hva opptar dere foreldre, og hva ønsker dere at blir tatt opp på foreldremøter..?   

Respons: Hvordan fungerer barnegruppa nå? 

Svar: Vi har hatt mange utfordringer og har hatt mye å jobbe med, men føler at det begynner å roe 

seg og bli bedre. Praktiske utfordringer er bl.a. Vi har mange små som skal inn i soverutiner – og der 

noen vekker de andre, eller noen ikke får sove med uvante lyder osv. Det er mange bleieunger, og 

noen er i prosess og skal slutte med bleier.. 

Samspillsutfordringer: Det har vært en del konflikter, uheldige samspillsmønstre, øving på turtaking, 

øve på dele, øve på inkludering, høyt lydnivå osv. = rett og slett øving på sosialt samspill. 

Vi har derfor prøvd å dele gruppa på visse tidspunkt på dagen, og ser at dette er veldig bra for både 

barna og de ansatte. 

Det må presiseres at dette er utfordringer vi alltid vil ha i en barnehage, men da selvsagt i større eller 

mindre grad. Og at vi voksne som jobber her har det både fint og moro på jobb !!  

Barnehageåret i bilder 

 

Skolegruppa – 10 min info til foreldre som har skolegruppebarn  

Eget referat på dette. 

 

 

Takk for oppmøte ! 

 

 

 

 

Referat : Tonje Kaugerud, Daglig leder. 
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