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Referat : Tonje Kaugerud, daglig leder. 

 

Sak 1. 

Foredrag av Berit Kauserud, som er ansatt i kommunen og jobber som spesialpedagog ute i 

barnehagene. I tillegg er hun resursperson i prosjektet « inkluderende barnehage og skole miljø. 

Tema: Livsmestring og autoritative voksne. 

Hvordan skaper vi robuste og lykkelig barn? 

Vi må alle være gode voksne, og ulike foreldre / oppdragerstiler påvirker barna på forskjellig måter. 

 

Vi skal alle etterstrebe den autoritative voksenrollen.                                                                                                     

Den skaper trygge og lykkelige barn på lang sikt. 

Det er veldig viktig å skape en god relasjon med barnet 

«Banking time» betyr egentlig å skape kvalitetstid med barnet, gjøre noe lystbetont, ha gode 

opplevelser, aktiviteter og samtaler med barnet.  

Målet er å styrke relasjonen, varmen og de følelsesmessige båndene 
mellom barnet og den voksne 

Gjennom å investere i relasjonen til barnet og få positive opplevelser sammen ut fra det 

barnet viser interesse for, får den voksne mer å gå på når relasjonen blir utfordrende, som 

for eksempel i grensesettingssituasjoner. Barn godtar lettere grenser og krav fra en voksen 

de har tillit til og som viser dem respekt enn fra voksne som ikke bryr seg om dem, bruker 

makt eller er utydelige i sine forventninger til dem. 

Hvordan skal vi klare å være autoritative midt i hverdagens kaos, stress og mas…? 

Det er viktig å velge sine kamper. Hva er viktigst? 
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Eks; At barnet spiser alle grønnsakene, eller at de sitter fint/rolig ved bordet….        

Samarbeid med barnehagen er gull verd. Gi barnehagen informasjon om hjemmesituasjon, hvordan 

dere gjør ting hjemme osv ( relevant informasjon)  

Unngå å spørre barnet: « skal vi …..gå å pusse tennene ?/ gå å legge deg?/ reise til bhg? Osv.                          

Da kan barnet ofte si «NEI», og da må vi si JO, men det må vi… Da har du ikke gitt barnet et valg 

allikevel, slik som det i utgangspunktet hørtes ut som. 

Begrens antall forhandlingsområder, og bestem på forhånd hvor langt du er villig til å strekke deg! 

Som voksen skal du ta upopulære valg og beslutninger ! 

Sak 2. 

Foreldresamtaler: 

Blir holdt de to siste ukene i april. Det vil bli satt opp tidspunkt for samtalen. Om tidspunktet 

ikke skulle passe, byttes det bare. 

Smittevern: 

Det ble sendt ut SMS til dere foreldre i forbindelse med all sykdommen vi har hatt i bhg den 

siste tiden. Dette for å bevisstgjøre dere på at det er stor forskjell på å være hjemme og å 

være i bhg når barnet er « pjusk». 

For å være i barnehagen en hel dag, må barnet være i god form/ god allmenntilstand, slik at 

de orker høyt tempo, være aktiv i leik, være ute osv. 

Noe smitte kan man ikke unngå, men målet er jo at smitte ikke skal spre seg mer enn             

«nødvendig». 

Og selv om du syntes det er vanskelig og dumt å være hjemme med sykt barn, så syntes 

heller ikke de andre foreldrene at det er noe enklere… Så tenk på om du hadde ønsket at ditt 

barn ble smittet fordi noen andre ikke holdt barnet sitt hjemme ved sykdom… 

Barn nyser utover maten, bordet, barn/voksne, de tørker av seg snørr på leiker, klær osv, de 

gnir seg i øya (øyekatar) og tar på leiker, klær, barn/ voksne. 

Vi voksne blir jo også syke, men kjenner bedre hvor grensa går selv, og vi viser hensyn og har 

bedre hygiene. 

Prosjektjobbing: 

Vi viste en «TRAILER» av prosjektet « Antall, rom og form» som vi har laget på IPad  

Vi skal bli flinkere til å bruke digital skaperglede enda mere- Bruke den kreativt. 

Fotografering: 

Fredag 14 juni. 

PowerPoint fra barnehagehverdagen -  


