
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEREFERAT  

FORELDREMØTE I SVINGEN BARNEHAGE 
Tidspunkt: 11.09.2019 
 
Saksbehandler/referent: Berit, Tine, Guri og Beata. 
Sted: Svingen bhg 
Varighet: kl 18-20  
Tilstede: Foreldre fra alle avdelinger/foreldrerådet i bhg. 

       

Til dere som ikke var på foreldremøte: Ta kontakt med oss hvis dere ønsker utfyllende informasjon om punktene i 
referatene.  

Beskrivelse: 

Felles informasjon på RØD: 

 Velkommen ved styrer 

 Presentasjon av personalet 

 Ny hjemmeside – som en del av SLK sin hjemmeside 
https://www.sondre-land.kommune.no/ 
Her finner dere årsplan, månedsplaner, Svingen – nytt, cos-kurs, lusekampanje, 
planleggingsdager – merk 2 planleggingsdager etter jul!  

 ÅRSPLAN 2019/2020 – viser til årsplan med årsplankalender  
https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-
dokumenter/barnehagene/svingen-barnehage/arsplan-2019-2020-svingen.pdf 
Spesielt ble nevnt: 
-verdigrunnlag 
-«se barnet innenfra» / cos i SLK  
-forventninger til foreldrene («dagens viktigste møte», syke barn, spesielle hendelser i 
barnets liv, parkering og sikring av barn i bil.) 
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/veiledere/udir_foreldrehefte_kriser
_og_sorg_net.pdf 
Det viktigste av alt: Si ifra hvis det er noe – og spør hvis du lurer på noe!  
Foreldrerådet godkjente årsplanen.  

 Informasjon fra FAU v/leder Kristin Sørhagen Nilsen. 
Valg av foreldrerådsrepresentanter ble gjort avdelingsvis.  
https://www.fubhg.no/ 

 
 

Referat fra foreldremøte Grønn, 11.09.19 

 Velkommen, og presentasjon av ansatte og foreldre. 

 Litt om organisering av personalet: Vi er én avdeling, men vil være todelt mye av 

tiden. Ane har hovedansvar for 2016-barna, og Guri har hovedansvar for 2015-barna 

pluss ansvar for spesialpedagogiske oppgaver knyttet til enkeltbarn. Vi kaller 2015-
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barna «Rød gruppe», siden de har Rød som sin «base». I starten har det vært mest 

mulig faste voksne på hver gruppe, for å kunne etablere rutiner og trygghet. 

 Informasjon om dagsrytme, og hvordan gruppene har det i Heksegryta. De yngste går 

vanligvis ned igjen til lunsj pga bleieskift og soving. Regner med at det endrer seg i 

løpet av året. 

 Vi har valgt delt bursdagsfeiring, da vi synes at det blir mye med 28 bursdager, og 

ikke nødvendigvis hyggelig for bursdagsbarnet med 28 til bords. Vi deler også når det 

gjelder «ukas barn», slik at det er 2 på Grønn, og 2 på Rød (da blir det heller ikke så 

lenge å vente til neste gang). 

 Når det gjelder klær, er det oppdaterte huskelister på garderobekassene. Det kom 

spørsmål om klær i Heksegryta: Det viktigste er å ha nok klær (om man er i 

Heksegryta eller ikke, må man regne med at det trengs skift i løpet av dagen). «Ull er 

gull», kan være bra med stillongs i stedet for strømpebukse (hvis man blir våt på 

beina, trenger bare å skifte sokker). Det kom tips om at 2-delt dress er lurt (hvis man 

har), da kan man ha av seg litt hvis man er inne, og det er enklere å gå på do. 

 Vi snakket litt om hva som kan være typisk for 3- og 4-åringen. Noe var 

gjenkjennbart, og noe ikke i det hele tatt! 

 Når det gjelder spesialpedagogiske oppgaver på Rød gruppe, dreier dette seg om 

språk, og innimellom kan barna kanskje fortelle at de har vært med og øvd.  Greit å 

vite at ekstra jobbing med språk vil gagne hele gruppa. Fint om foreldre også hjelper 

barna til å forstå at noen bruker litt lenger tid på å lære f.eks. å snakke.  

 Det ble stilt spørsmål om det var mer støy på Rød. Vi tror ikke at det skal være det. 

Berit redegjorde litt for støyskjermingen i bygget generelt.  

 Guri minte om å ta med vått tøy hjem til tørking, men ble gjort oppmerksom på at 

foreldrene til 2015-barna ikke alltid visste hvor de skulle finne tøyet. Vi har prøvd oss 

litt frem, og prøver så langt vi kan å henge klærne i garderoben på Grønn.  

 Det var også spørsmål om levering av 2015-barn. Vi passer på at persiennene på Rød 

er oppe, og hvis dere ser at vi har begynt å gå på Rød når dere kommer, kan dere 

levere på Rød, og gå til Grønn garderobe med sekken o.l. etterpå.  

 FAU valg:  

Lise Overen (mamma Liam og Mina på BLÅ) 

Linda Iversen Hagenborg (mamma Heine) 

Vara: Marie Terese Sundvold (mamma Tuva) 

 

Takk for fremmøte, og konstruktive tilbakemeldinger! 

Referent, Guri. 

 
 
 

Referat fra foreldremøte GUL 11.september 2019 

 Oppstart og tilvenning har gått veldig bra. De nye og minste barna har vent seg fort til 

barnehagehverdagen, og de «gamle» barna har begynt å venne seg til at det har kommet inn 

nye barn. I tiden framover: Kanskje litt formingsaktiviteter med maling, og litt turer etter 

hvert (spesielt på de som gikk i barnehagen i fjor) Vi ønsker å ha ro, ikke lage stressede 

situasjoner for barna.  

 Gjennomgang av dagsrytmen: 
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-kl 0645 låser vi opp. Hvis det skulle skje at det ikke er låst opp eller dere ikke finner noen på 

Gul, så gå lenger innover- til rød, grønn eller blå. Etter hvert som barna kommer får de spise 

mat hvis de er sultne. Leker og koser oss. 

-ca kl 08.15 felles frokost. – kom gjerne utenom denne tiden! Ber om forståelse for at vi ikke 

har så god mulighet til å møte/ta imot beskjeder osv under måltidet.  

-deretter evt bleieskift før vi går ut, noen skal kanskje sove, eller aktivitet inne.  

-Kl 11.00 ca, er det klart for lunsj. Vi spiser på et felles rom. 

-Kl 11.30 ca er det klart for bleieskift og legging. De som er våkne er som regel inne. 

Pauseavvikling og plantid for personalet. 

-Ca kl 14  spiser vi frukt og matboks-mat. 

-Inne- eller utelek fram til henting.  

-Barnehagen stenger 1645 – da er de ansatte ferdige på jobb. 

Skulle dere ble forsinket, så gi oss beskjed!  

 Klær 

o Husk å merke klær! Stort sett veldig bra!  

o Gjennomgang av garderobekassa – sjekk over hver dag! 

o Gode votter er viktig – vi anbefaler strikkevotter til vinteren, og egne sovevotter. 

 Matbokser og yoghurt  

o Tips: Tynne brødskiver og mye pålegg er fristende for barna. Lurt å dele opp tomater 

og druer.  

o Lurt å ikke gi barna for mange valg i matboksen. 

o Gjerne yoghurt med kork, da kan vi putte de tilbake i matboksen til neste måltid hvis 

barna ikke spiser opp alt.  

o Vi er tre voksne på ofte 15 barn til frokost, så det er fint hvis barna har med seg ferdig 

smurte brødskiver. 

o Enkel fiskesprell mat annenhver ute pga avdeling på kjøkkenet – vi har alltid tilbud om to 

fiskepålegg til lunsj ved smøremat.  

 

 Diverse opplysninger 

 Foreldresamtaler – kommer opp liste etter høstferien. 

 Bildebøkene med bilder er veldig populære. De brukes mye. Hvis du/dere ikke har 

hatt med bilder, ønsker vi oss det gjerne! Vi lager bøkene i barnehagen, så fort dere 

har sendt oss bilder.  

 FAU representanter: Anne Marit T. Hansen (mamma Karen), Gry Anett Wien 

(mamma Jenny og Teo på GRØNN) og vara: Simen Andre Skoglund (pappa Anna) 

Referent, Tine. 

 
 
 

Referat foreldremøte BLÅ 11.09.2019 

 Velkommen  

 Presentasjon av 16 foreldre (hvem er de foreldre til og hvilken skole skal barnet begynne på) 

og personalet: Solveig, Beata, Inger og Anniken. 

 Strukturert begrepslæring. Informasjon om språklek.  
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 Sosial kompetanse for skolestartere. Hva forventes av en skolestarter til skolestart, og 

hvordan jobber vi med sosial kompetanse i skolestartergruppa.  

 Besøksdager og «snuseturer» på skolen. I år blir det delte grupper på «snuseturer» til Odnes. 

De som skal begynne på Fryal drar sammen på egne «snuseturer» til Fryal.  

 Fadderordning – fadderbrev kommer samtidig fra Fryal og Odnes! I år blir første møte med 

fadderne mest sannsynlig gjennomført på skolen – også på Odnes.  

 Litt om hverdagen vår på BLÅ og i Heksegryta.  

 Tilbakemeldinger fra foreldrene: 

-Glade barna som trives i Heksegryta. Har alltid mye å fortelle hjemme fra bhgdagen.  

-Enkelte synes det er litt mer utfordrende å levere og hente i Heksegryta p.g.a. 

«tidsklemma». Viktig med dialog framover, slik at vi finner gode løsninger for den enkelte.  

-noe må gjøres med porten! (Vaktmester er «på saken»!) 

 Noen spesielle aktiviteter gjennom året: Skidager, skøyter og sykkeldager på Ringen, 

Sydentur (i heksegryta) og påskeeggjakt.  

 Skolestarteravslutning. 

Forslag: skolestarterne er igjen i bhg etter stengetid. Pynter seg sammen til disco og fest. 

Lager pizza sammen. Foreldre kommer på kaffe, kaker og utdeling av avskjedsgave.   

 Innspill: Bilder med navn av alle barna. Bhg ordner dette.  

 Bursdagsmeny på BLÅ i år: vafler eller pølse i lomper. 

 Valg av FAU representanter: Mia-Andrea N. Håkerud (mamma Ida og Eline på GRØNN) og 

Cecilie Eriksen (mamma Elvira) 

 Foreldre lager egen FB gruppe BLÅ for bedre kontakt mellom hverandre. 

Referent, Beata.  

 

 


