
Referat fellesdel foreldremøte 2017 
Helle og Espen sine punkter. 
 

1. Velkommen- nye og gamle foreldre. 
 
2. Presentasjon av personalet.  
Presentasjon av avdelingene. 
I tillegg har vi spesialpedagoger og støtteassistenter i forhold til barn med spesielle behov. 
Dessuten har vi i perioder vikarer, studenter fra UIA, praksisplasser fra videregående skoler, 
NAV og andre samarbeidspartnere. Dette er vi for å være en inkluderende samfunnsaktør og 
å være en utdanningsarena også for ungdom og voksne, og ikke minst fordi det er en 
berikelse for både barn og voksne i barnehagen. 
Det er jo ikke alle disse menneskene dere som foreldre ser så masse. For noen er her bare 
noen dager, noen timer noen dager, i perioder osv. Men det henger bilder av alle på alle 
avdelinger så dere i det minste kan se bilder av dem hvis dere lurer. 
 

3. Informasjon om foreldrerepresentanter, SU og foreldreråd. 
SU skal ivareta samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har ansvar for 
barnehagens drift.  
 
Su skal forelegges alt som er av betydning for drift. Styrer, sammen med representanter fra 
avdelingene skal gi en oversikt over den totale driften. Planarbeid, fysiske forhold, endringer 
av drift, økonomi og pedagogiske valg.  
 
Su består av likt antall ansatte og foreldre pluss styrer som er sekretær. 
 
Vi får også i tillegg saker fra for eksempel Oppvekstsektoren som bes drøftes i SU og med 
mulighet til å gi innspill. 
 
Sekretær for SU sender ut referat til alle foreldre og ansatte. Viktig for å synliggjøre hva vi 
driver med i SU og for å informere om driften av barnehagen. 
 
Det er veldig fint om noen sitter 2 år, men det er jo en runde som dere tar på foreldreråd. 
For da er dere som foreldregruppe alene. I foreldreråd kan dere drøfte saker som angår 
barnehagen, men i dag er hovedfokus på å avklare hvem som skal være 
foreldrerepresentant. 
 
Vi har i gjennomsnitt 1-2  SU-møter i halvåret, eventuelt flere ved behov. Noen faste saker 
som status på avdelingene, økonomi, årsplansarbeid, oppfølging av tilfredshetsundersøkelse 
når vi har det) og andre aktuelle saker som berører barnehagen. 
 
  



4. Informasjon om satsningsområdene.  
 
Rammeplan for barnehagen 

 Ny Rammeplan for barnehagen – gjelder fra august 2017. Forskrift til loven. 

 Barnehagens verdigrunnlag, ansvar og roller, formål og innhold, barns medvirkning, 

samarbeid mellom hjem og barnehage, overganger (oppstart, mellom avd, til skole), 

pedagogisk virksomhet (planlegging, årsplan, vurdering, dokumentasjon), 

arbeidsmåter (eks digital praksis), fagområder. 

 Fra bør til skal – forplikter mer. 

 Mye mer konkret og kortere enn forrige utgave 

 Vi jobber med implementering i løpet av dette året – kompetanseheving gjennom kurs 

og planleggingsdager (Sørlandske lærerstevne 20.okt, kurs med Kari Pape) 

 

Barnehagens årsplan 

 Tilpasset den nye rammeplanen med noen utvidete punkter, bl.a digital praksis, ansvar 

og roller, overganger. 

 Ny mal neste år. 

 Hvordan vi arbeider konkret – omsette i handling. 

 Fastsettes av samarbeidsutvalget – tilgjengelig også på nettsidene våre. 

 

Barnehagens satsingsområder 

 Natur og uteliv – alle avdelinger drar på tur i nærmiljøet, tilpasset alder og utvikling, 

flere ganger i uka. Ute i all slags vær, bruke uterommet til alle mulige aktiviteter, lese, 

forme etc. Lage mat på tur, lære om naturen rundt oss, vær og miljø – hvordan vi tar 

vare på miljøet. Grønt flagg, miljøfokus.  

 Sosial kompetanse – vi lærer barn om å hevde seg selv, regulere seg selv, utvikle 

empati, bygge relasjoner, etablere og ta vare på vennskap, forebygge mobbing, 

avdekke og gripe inn om mobbing forekommer. Styrke barns selvfølelse, hjelpe barna 

med å forstå og sette ord på egne følelser. Håndtere konflikter. 

 Språk og språkmiljø – kompetanseheving gjennom kurs og programmer (Språkløyper 

og Udir – kartlegging av språkmiljø, Kr.sandsbarnehagens språkstandard). Bevissthet 

om egen rolle som språklige forbilder, snakke masse med barna, de gode spørsmålene, 

undring, utvikle et rikt språk). Bruk av litteratur som språkutvikling. Støttepedagog i 

norsk, flerspråklige assistenter, flerspråklige ansatte.  

 Lek – viktigste arenaen for utvikling av språk og sosial kompetanse. Læring gjennom 

lek. Lekens egenverdi – anerkjennelse av barndom. Tilrettelegge for lek. Voksenrollen 

i leken. Inkludering. 

 FLiK – ferdig som prosjekt, implementert som en tenkemåte og arbeidsmåte. PA som 

verktøy for personalet, vurdering og utvikling. Bhg har hatt en veldig god utvikling fra 

T1, T2 til T3. Oppsiktsvekkende effekt på kommunenivå! Våre resultater tilsier at vi 

satser slik vi gjør. Alt henger sammen, helhetlig tenkning. Utvalgte områder som får 

ekstra fokus. Opprettholde – gjennom PA – hvorfor lykkes vi? Gjøre mer av det som 

virker, mindre av det som ikke virker. Tilpasse – dynamikk. 

 

  



5. Trafikk: 
Transport til og fra barnehagen er foreldrenes ansvar. Vi kjører buss eller taxi når vi er på tur 
og dere foreldre har gitt tillatelse til at barna kan kjøre med dette. I taxien er barna sikret 
med stoler eller puter. I bussen sitter de i seter eller i vognene. Synlighet med refleksvester 
er viktig når vi er ute i trafikken.  
 
Det kan fort oppstå kritiske situasjoner når mange kommer eller henter. Vi skal rekke jobb 
eller middag. Årstiden gir jo mørkere morgener og ettermiddager og da skal et ikke så mye til 
for å overse en liten kropp. 
 
Gode råd: rygg med ”baken inn” hvis du har sikt når du kommer, la barna sitte i bilen til du 
har tatt ut det du skal ha med inn og hold barna i hånda fra bilen til døra/ porten.  
Og sikre barna i bilen når dere kjører til og fra barnehagen. 

 
6. Annen informasjon 
Graving på lekeplassen i morgen onsdag 
Bruk hovedinngangen, ingen på lekeplassen så lenge det er maskiner der, lei barna fra bilen og inn 
hovedinngangen. Turer er utetid på onsdag. 

 

Bruk av bilder som blir tatt i barnehagen. 
Vi passordbeskytter bildene og har retningslinjer for bruk av bilder på hjemmesiden. Spør på 
avdelingen om passordet hvis dere ikke har fått det. Frosk og Måke 
Vi minner foreldre som tar bilder i barnehagen om ikke å legge ut bilder av andres barn eller 
personalet uten å spørre om lov.  

 
Flambært 
Flambært er en bamse som vi har fått fra Kristiansand brann og redningsvesen. Han skal på 
hjemlån til alle barna på Makrell og Bragdøya / Salamander og Froskane i et par netter. Når 
han kommer hjem har barnet med seg et hefte om brannsikkerhet som vi ønsker at dere går 
gjennom sammen med barnet. Det er bevissthet rundt hvor er røykvarslere, virker de, 
brannslukkingsapparater og rømningsveier. Hva skjer og hva skal vi gjøre hvis det brenner 
hjemme hos oss? I barnehagen øver vi jo også på hva vi skal gjøre hvis det begynner å 
brenne og brannalarmen går. Har opplegg rundt brannsikkerhet og brannforebyggende 
tiltak. 
Det finnes også en app om Flambært som er utvikler i samarbeid mellom UiA Grimstad og 
KBR. Den er foreløpig bare tilgjengelig for android, så vi kan ikke få den opp på iPadene våre. 
Men kanskje dere har mulighet på noen av deres telefoner?? 

 
  



Foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalgene 

 

Karuss: 

 

Rompetrollane: Ulf Rudningen – far til Charlie 

     Sissel Anette Kadberg – mor til Oliver 

 

Salamander: Ida Kristine Moe – mor til Jonas 

  Aina Stenberg – mor til Lilly 

 

Froskane: Ann Kristin Kristensen – mor til Sebastian 

  Grethe M Schulze – mor til Silja 

 

Skårungen: 

 

Krabbe: Kimmi Nguyen – mor til Theodor 

  Jenny paulsen – mor til Lilly 

 

Makrell:  Stine Skram – mor til Tomine 

  Kristin Pettersen – mor til Aksel 

 

Bragdøya: Reidun Andersen Lillebø – mor til Eivind  

  Silje Harket Thorbjørnsen – mor til Sverre 


