
Referat fra foreldremøte  
20.05. og 25.05 2021.  

 

Sak 1. Barns Psykiske helse. 

Vi skulle hatt kommunepsykolog Margrethe B. Brenna til å legge frem en fagbolk på dette 

temaet, men hun kunne ikke komme allikevel. Derfor la Tonje Kaugerud frem PowerPoint 

presentasjonen hennes, og snakket ut fra det som var oversendt. 

Informerte om at personalet driver i selvlærings- kursrekke innen for SAPH ( 

samarbeidsarena barns psykiske helse). Dette er et veldig aktuelt tema og mye interessant 

teori. 

Hvordan få robuste barn som har kontakt med egne følelser ? Vi må gi dem verktøy til å takle 

utfordringer og motgang. Trene på og lære å få et «nei», lære samspill med andre, dele på, 

ha empati og begynne å forstå at alt fokuset er ikke på meg, og det er greit- la andre slippe 

til og være i fokus også. 

Autoritative voksne – Tydelige og bestemte grenser som er satt med kjærlighet. 

Vi øver hver dag i bhg…, og sikkert hjemme også. 

Det er viktig å ha en god , nær og trygg relasjon med barnet – da kan vi tåle feil fra 

hverandre-  For alle gjør feil, krangler og kanskje blir « uvenner». Det som er viktig, er  

hvordan vi reparerer,- vi voksne må også innrømme å ha gjort feil, sagt feil osv. Si unnskyld 

du også. 

Du er god nok! 

 

Sak 2: Informasjon om det vi har jobbet med dette barnehageåret: 

Spesielt: BYGDA VÅR: 

Lokal historie ( Sølv Tøllev, Andersnatten , Haglebuslaget 

Lokalmat/ lokale tradisjoner 

Dialekta vår 

Lokale bedrifter / gårdsbesøk  

Vi føler at ungene sitter igjen med mer lokalkunnskap, og at noen bruker dialekta si mer. 

Nå lager barna ei historie, hvor dem drar inn ting fra bygda.  

Vi har også hatt en del fokus på språk, tekst og kommunikasjon. 



Generelt: Sosial kompetanse og livsmestring  

Vi øver på mange ting i barnehagen i løpet av en dag. Sosialt samspill, selvkontroll, konflikthåndtering 

og det å være en del av ei større gruppe. Vente på tur, stå i kø og å klare ting selv. Vi oppfordrer både 

små og store barn til å prøve ting selv, og får de det ikke til så hjelper vi de litt på veien. Vi øver også 

på å ta hensyn, ha omsorg for hverandre og ta vare på hverandre. Vi øver også på å takle dagens 

utfordringer på en god måte og sette grenser for seg selv og egen kropp– for å skape omsorgsfulle og 

robuste barn.  

 

Sak 3. Kahoot 

Vi hadde en Kahoot med spørsmål som hadde sammenheng med innholdet dette 

barnehageåret. Vinnerene ble Marita H Corral og Berit Nubberud       

 

Sak 4: Diverse: 

Barnehagefest: 

Det blir ingen barnehagefest i år heller…, foreldra lurte derfor på om vi kunne ta inn litt 

penger ved å selge ting som barna har laget..? Kunne vært i forbindelse med 

sommeravslutningen. Dette er opp til oss ansatte i bhg. 

Corona oppdatering: 

Info brev ang restriksjoner ved corona pandemien: vi må fortsatt være forsiktige, og vi må, 

(etter kommunelegens vurderinger) stramme litt inn på terskelen ved å sende «små-sjuke» 

barn i bhg, og vurderinga på om de skal sendes hjem. Bhg personalet passer på å sette ut 

håndspriten ved porten, og en forelder setter opp igjen håndvasken ute . 

Måltid i bhg: 

Barnehagen, har etter vurdering i eierstyret bestemt at vi starter opp med fruktmåltid i 

barnehagen igjen etter sommerferien. Foreldrene vil da bli belastet med noe melk/ 

matpenger. 

 

Sak 5: Hverdagslivet i barnehagen- sett gjennom bilder       

 

 

 

 

Referat : Tonje Kaugerud , daglig leder. 


