
 

 

Referat fra foreldremøtet 

29. mars 2022 

 

Hovedopptak 2022/23 

Færre søkere enn tidligere til Svingen dette barnehageåret, da «hovedtrykket» denne runden er 

på barnehagene som ligger i sentrum. Svingen utvider med 2 barn – 4 plasser fra 19.04.22.  

Svarfrist på barnehageopptaket er 13 april, etter det begynner arbeidet med å planlegge neste 

års sammensetting av barnegrupper og personalkabal. Informasjonen kommer ut til dere 

gjennom Svingen nytt når det er klart.  

 

Feriestengte barnehager: 

Feriestengt i uke 29,30 og 31, samt muligheter for samkjøring i uke 28 og 32. Ta et 

utgangspunkt i at Svingen er åpen i samkjøringsukene. Samkjøringen blir kun aktuell om vi 

ser at det blir svært få barn i kommunens barnehager. Anvendelsen av feriebarnehagen har 

vært lav tidligere år, derfor tror vi ikke at det kommer til å by på problemer for de fleste 

familier. Noen familier kommer dessverre også til å oppleve utfordringer ved denne 

endringen. På bakgrunn av dette kommer det til å tilbys et «krisetilbud» i SLK denne 

perioden. Ønsker å presisere at dette ikke blir et barnehagetilbud, og kan enn så lenge ikke 

bekrefte om det er personalet i barnehagen som skal ha ansvaret for barna i denne perioden. 

Ordningen kommer mest sannsynlig til å bli søknadsbasert, hvor dager for opphold i perioden 

må dokumenteres. Ta kontakt med styrer dersom dere har noen spørsmål angående dette, eller 

kommunalsjef for barnehage Inger Hagen.  

Vi har opplevd store utfordringer med IST i forhold til registrering av ferie. Vi har derfor 

besluttet å levere ut lapp om sommerferie denne runden. Fristen for innlevering av 

sommerferie er 10.april. Likevel oppfordrer vi dere til å laste ned og bli kjent med 

programmet, da vi fra neste barnehageår kommer til å bruke den mer aktivt ut mor 

foreldresamarbeidet. Appen kan lastes ned i AppStore eller Google Play.  

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-

barnehage/ist-home/ 

 

Viktige datoer i barnehagen frem i tid: 

12.05 – Foreldrekafé i aktivitetsbygget - Frivillighetssentralen – dette er et felles treffpunkt 

alle som har barn i barnehagealder. Her kommer det til å være flere aktører fra kommunen, 

som sitter ved ulike bord, og som er tilgjengelig til å svare dere på spørsmål dere lurer på. 

Frivillige aktører i alt fra idrettslag, kommunale tilbud og andre frivillige instanser kommunen 

har. Oppfordrer dere veldig til å ta turen. Nærmere informasjon kommer nærmere.    

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/ist-home/
https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/ist-home/


 

18.05 - Fotografering i barnehagen – kun gruppebilder. Oppfordrer dere til å bestille bilder, 

dersom dere ønsker fremtidig fotografering i barnehagen. 

07.06 – Sommerfest i barnehagen – avklarer nærmere detaljer med FAU 

10.06 – Planleggingsdag – bhg er stengt! 

13.06 – Skolestarteravslutning 

15 og 16. 08 – Planleggingsdager – bhg er stengt! 

17.08 – første dag i nytt barnehageår 

 

LMP og temaarbeid: 

Som nevnt på tidligere foreldremøter har Svingen vært med i et utviklingsprosjekt som heter 

læringsmiljøprosjektet siden 2020. LMP er initiert av utdanningsdirektoratet med bakgrunn i 

høye mobbetall i grunnskolen. SLK sin deltakelse i prosjektet er elevundersøkelser som viser 

høye mobbetall på skolene. Prosjektet følges opp av eksterne veiledere fra 

Læringsmiljøsenteret ved universitet i Stavanger. Fra 1.1.21 ble det vedtatt en endring i 

barnehageloven som gir barnehagen, på samme måte som skolen, en aktivitetsplikt som skal 

sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. Det er barnehagen sin plikt å fange opp, 

stoppe, håndtere og følge opp mobbing og krenkelser – og dette har bidratt til at SLK sine 

barnehagen det siste året har utarbeidet en plan for trygt og godt barnehagemiljø.  

Denne planen sier noe om at alle barn i Søndre Land kommune har rett til et trygt og godt 

barnehagemiljø. Dette er et mål i seg selv, og våre barnehager skal jobbe kontinuerlig for et 

miljø som fremmer god psykisk helse, trivsel, lek og læring. Alle som jobber i barnehagene 

skal følge med på hvordan barna har det og jobbe forebyggende med gode miljøer i 

barnehagene.  

Etter en innledning fra styrer i forhold til barns vennskap, lek og synet på mobbing, arbeidet 

foreldregruppen og personalgruppen rundt noen refleksjonsspørsmål. Dette er spørsmålene 

som ble arbeidet med: 

1. Hvilke holdninger har dere til at "alle skal leke med alle"? 

2. Hvis dere har vennskapsregler i barnehagen eller formidler klare holdninger og 

forventninger til vennskap mellom barna: Hva fungerer godt i forhold til denne tematikken, 

og hva kunne dere gjort enda bedre? 

3. Hva opplever du som den største utfordringen i barnehagen i forhold til mobbing? 

4. Har du forslag til løsning på utfordringen? Hva kan du gjøre? Hva kan foreldre gjøre? Hva 

kan ledelse gjøre? 

5. En ting eller et tiltak dere mener de ansatte/dere som foreldre kan gjøre for å forebygge 

mobbing i barnehagen? 

 



 

Det kom fram mange gode refleksjoner rund disse spørsmålene, og takk for alle gode innspill 

og gode refleksjonstanker i denne prosessen.  

FAU og styrer kommer til å sette seg ned på neste møte for å se på hvilke av innspillene på 

tiltak for å forebygging i barnehagen vi skal fokusere ekstra på i Svingen fremover. Vi har 

startet et godt grunnleggende arbeid for å begynne et godt arbeid sammen for å skape gode, 

trygge og inkluderende miljø for barna i Svingen barnehage.   

 

Har dere flere spørsmål eller innspill etter møtet, så ta gjerne kontakt med meg.  

 

Tine, 30.03.22  

 

 


