
 

 

Referat fra foreldremøtet 

15. september 2021 

 

Generell informasjon fra barnehagen: 

Årets FAU representanter 

GUL GRØNN BLÅ 

Marte Sofie Neraas 

95745295 

(mamma Brage) 

 

Vara: 

Kristin Storbråten Stadsvold 

95062690 

(mamma Thea) 

Linda Iversen Hagenborg  

48107065 

(mamma Heine og Kine 

Marielle) 

 

Vara: 

Gry Jeanette Moen 

48279030 

(mamma Olivia og Frida) 

Rikke B. Frilseth  

99116578 

(mamma Oda) 

 

Vara: 

Wibecke Nordnæs  

99333709 

(mamma Johanne) 

 

Smittevern på grønt nivå 

Vi er veldig takknemlige for at vi kan drifte barnehagen på grønt nivå. 

 Det er vanlig organisering av barnehagehverdag og avdelinger 

 Fremdeles holde avstand til foreldre og ansatte ved henting/levering 

 Matservering gjennomføres på vanlig måte – 2 matboksmåltider, 1 servering fra 

barnehagen 

 Fremdeles gode håndvaskrutiner. Barn og voksne oppfordres til å vaske hender når de 

kommer i barnehagen, og når de går hjem. Bruke håndsprit ved porten.  

Smittevernet fortsetter på grønt nivå så lenge ikke smittetrykket i kommunen øker. Hvis dette 

skjer, vil barnehagen gå over på gult nivå igjen. Vi oppfordrer dere til å holde barna deres 

hjemme ved eventuelt ny oppståtte sykdoms symptomer. 

 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-

barnehager/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vaere-i-

barnehagen?fbclid=IwAR3P7K-upuR8XcQcLRzQ3KiVV9DUIUYKBUtP_SfslzSTz3t0-

So8tvPR_Po  

Dersom dere er usikre ved lengere sykdom hos barnet, anbefaler vi at dere ringer korona 

telefonen med eventuelle spørsmål dere lurer på.  

 

Hjemmesiden: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vaere-i-barnehagen?fbclid=IwAR3P7K-upuR8XcQcLRzQ3KiVV9DUIUYKBUtP_SfslzSTz3t0-So8tvPR_Po
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vaere-i-barnehagen?fbclid=IwAR3P7K-upuR8XcQcLRzQ3KiVV9DUIUYKBUtP_SfslzSTz3t0-So8tvPR_Po
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vaere-i-barnehagen?fbclid=IwAR3P7K-upuR8XcQcLRzQ3KiVV9DUIUYKBUtP_SfslzSTz3t0-So8tvPR_Po
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vaere-i-barnehagen?fbclid=IwAR3P7K-upuR8XcQcLRzQ3KiVV9DUIUYKBUtP_SfslzSTz3t0-So8tvPR_Po


 

Vi oppfordrer dere alle til å følge med på hjemmesiden til Søndre Land kommune – 

barnehage Svingen. Der finner dere månedsplaner, Årsplanen (ny i år pga felles for alle 

barnehagene), referater og innkallinger.  

https://www.sondre-land.kommune.no/enheter/barnehagene-i-sondre-land/svingen-barnehage/ 

Facebook gruppene avvikles fra uke 41, viktige beskjeder vil bli sendt via sms fra 

avdelingstelefonene. Det vil også bli hengt opp informasjon i gangen, og legges i posthyllene. 

Bakgrunnen for at gruppene legges ned, er at de i utgangspunktet var opprettet i forhold til 

foreldrekontakt under stengte barnehager under nedstengingen våren 2020.  

Lurer dere på noe, spør pedagogiske ledere på avdelingen, eller ta kontakt med styrer.  

 

Parkering: 

Parkering nede i «Svingen» er forbeholdt foreldrene. Det er her dere parkerer hver dag når 

dere henter, og leverer i barnehagen. Vi anbefaler at dere har lav fart i inn og utkjøringen av 

barnehagen, med hensyn til at det ofte er både voksne og barn som er ute og går i barnehagens 

nærområde.  

Av hensyn til trafikksikkerhet er det bare de som har behov for tilrettelagt parkering – og som 

har avtale med barnehagen som har anledning til å parkere oppe ved porten.  

Trygg trafikk anbefaler at en rygger når man parkerer på parkeringsplassen. 

1.  Du har bedre oversikt over parkeringsplassen når du kommer kjørende inn. Derfor er det 

smartere å rygge inn i en parkeringslomme når du kommer, enn når du forlater 

parkeringsplassen. 

2. Parkeringsplassen kan være oversiktlig og ha god plass når du parkerer, men kan fort bli 

full og uoversiktlig når du skal kjøre ut. 

3.  Andre har bedre oversikt over deg. Det er lettere å bli oppmerksom på en bil som er i ferd 

med å rygge inn i en parkeringslomme enn når den er i ferd med å rygge ut. Da vil det 

være enklere for gående og andre kjørende å ta forhåndsregler. 

https://www.tryggtrafikk.no/tips-pa-veien/derfor-bor-du-parkere-med-nesa-ut/ 

Samkjøring jul og påske 

I forhold til de kommunale vedtektene for barnehagene i Søndre Land §7, kan det være 

samkjøring mellom alle barnehagene i feriene. Det innebærer at de fleste barnehagene er 

stengt, og at en barnehage holder åpent dersom behovet er tilstede. Disse 

sammenslåingsukene vil være til jul, påske og sommerferien.  

Hvilken barnehage som skal være åpen når, er enda ikke klart. Nærmere beskjed vil bli gitt 

når det nærmer seg samkjøringsuker.  

Utgangspunktet er at det blir samkjøring, men på bakgrunn av at vi ikke vet hvordan 

smittesituasjonen er på daværende tidspunkt, vil det alternativt bli gitt tilbud i hver enkelt 

barnehage. Alt avgjøres av om smittevernstiltakene kan overholdes, og dette tas i samråd med 

kommuneoverlegen når sammenslåingen nærmer seg.  

https://www.sondre-land.kommune.no/enheter/barnehagene-i-sondre-land/svingen-barnehage/
https://www.tryggtrafikk.no/tips-pa-veien/derfor-bor-du-parkere-med-nesa-ut/


 

IST Home:  

Vi oppfordrer dere til å legge inn fri i ferier (høst, jul, vinter, påske og sommerferien) i IST 

Home. Dere vil motta en melding fra barnehagen når vi ønsker at dere legger det inn.  

IST Home er en app hvor du som foresatt får oversikt over ditt barns opphold i barnehagen. I 

Svingen har vi ikke tatt i bruk app’en på fast basis, og ønsker at dere kun legger inn fravær i 

ferier, og at dere sender oss en sms på avdelingstelefonene ved dagsfravær. Vi oppfordrer 

dere til å gå inn og sjekke om kontakt informasjonen om deres barn stemmer, at dere legger 

inn telefonnummer både for mor og far. Samt at dere legger inn eventuelt andre pårørende vi 

kan kontakte dersom vi ikke får tak i dere. 

Appen kan lastes ned i AppStore eller Google Play. https://www.sondre-

land.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/ist-home/ 

 

Blå: 

Vi er en herlig gjeng på 22 barn (7 barn født 2016, 9 barn født 2017, 4 barn født 2018, 2 barn 

født 2019) og hovedsakelig 5 voksne (Guri, Kari, Marte, Inger , Anette (enkeltbarn) + Sol, 

Åse Marit og Nina som er innom en dag i uka. Vi skal etter hvert gjøre barna kjent med 

gruppenavn – 2016-barna heter skogmus, 2017-barna heter husmus mens 2018/2019 barna 

heter klatremus.  

I oppstarten har vi hatt et stort fokus på omsorg og trygghet for barna. Det er mange nye barn 

og voksne og bli kjent med og vi trenger litt tid til nettopp dette. Vi gjør så godt vi kan med å 

se hvert enkelt barn, være tilstedeværende og deltakende – at vi er der barna er. Det er nytt for 

oss med blandede grupper, men føler vi har kommet godt i gang. Vi synes oppstarten har gått 

veldig fint, at barna virker trygge og at de har det godt på blå. Det har vært mye utelek siden 

oppstart siden det har vært så bra vær og barna er veldig glad i å være ute. Vi ser mye god lek 

og omsorg blant barna. Vi har gode rutiner på blå synes vi. Barna er godt i gang med dem og 

de veit hva som skal skje. Vi er glade for at vi fortsetter med hvilestund for barna etter lunsj, 

for det er godt med en pust i bakken for mange. Barna kan fortsatt ha en bamse som «bor» i 

barnehagen, men vi setter stor pris på om det ikke byttes ut hele tiden, men at de kan være der 

ei god stund og det holder med en. Det er veldig forståelig at barna vil ha med seg kosebamser 

i barnehagen og at de trenger å gi dem litt kos gjennom dagen, det er en trygghet for dem. 

Men vi ønsker helst at bamsene skal ligge i hylla og at de heller bruker hvilestunden til kos.  

Vi har begynt med samarbeid på tvers. Skolestarterne har vært sammen i heksegryta 3 dager i 

uka helt siden uke 2, mens de andre har lekt mye sammen nede i Svingen. Fra oktober så har 

barna født i 2017 en dag i heksegryta de også. Vi har også planer om å komme oss mer ut på 

tur. Alle barna er veldig glade i heksegryta og den blir brukt daglig. Vi er avhengig av dere 

foreldre til hjelp med vedlikehold oppi der og det ble snakk på at det kan settes opp ei liste 

over klipping og diverse slik at flere kan bidra så blir det ikke så mye for noen. Det setter vi 

veldig stor pris på. FAU tar seg av dette på våren.  

 

 

 

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/


 

Tema og innhold fram til jul 

Hele tiden er fokus på vennskap og et godt psykososialt barnehagemiljø. Vi skal være gode 

mot hverandre, alle skal trives, alle skal bli sett.  

«Snakkepakka – året rundt» - et verktøy for oss i barnehagen der vi finner eventyr, rim, regler, 

sanger, aktiviteter, leker.  

Brannvern, bliMe, advent og juleforberedelser. 

Følge barns interesser og initiativ.  

 

Foreldresamtaler 

Vil bli gjennomført i uke 43. Det blir satt opp to dager der dere kan skrive dere på – her er det 

første mann til mølla ;) Er det sånn at det ikke passer noen av de dagene så snakk med enten 

Guri eller Marte så finner vi ei tid. Vi ønsker veldig gjerne at dere benytter dere av dette 

tilbudet for det er en veldig fin arena å snakke sammen om barnet deres.  

Enkeltbarn 

Det ble informert om et enkeltbarn og hverdagen til dette barnet i Svingen barnehagen. Har 

dere spørsmål eller lurer på noe ta kontakt med en ped.leder på blå/grønn eller spesialpedagog 

Ane. 

 

 

Grønn: 

OPPSTARTEN 

- Mange «nye» barn på avdelingen, 22 barn fra 2,5 til 5 år. Vi er fire voksne hver dag, 

pluss lærling Ine Johanne.  

- Oppstarten har vært preget av tilvenning, og særling for de minste til nå. 

Skolestarterne har kommet i gang med gruppedager, og språklek. Solveig vil snakke 

mer om dette med skolestarterforeldre siste halvtimen.  

Mange ulike behov, så vi har brukt litt tid på å bli kjent, både inne på avdelingen og på 

uteområdet. Å ikke minst å bli kjent med barn og voksne.  

- Dagsrytmen.  

 

- Deling i grupper. Vi har prøvd å skjerme litt de minste nå i starten så de har fått vært 

med kjente barn på deres alder på Blå sitt uteområde på formiddagen. 2017 og 2016 

barna har vært sammen på framsiden den tiden. 

 

- Måltider sitter vi på tre rom. Vi har delt de så skolestarterne sitter sammen på et rom, 

2017 på et rom, og 2018/2019 barna på et rom. Varm mat på mandager og onsdager. 

Wenche som er kjøkkenressurs ordner maten.  

 



 

- Hvilestund. Alle får muligheten til å hvile, selv de som ikke sover. De kan høre på 

lydbok, eventyr eller rolig musikk. Dette for at alle skal få roe litt ned en stund midt 

over dagen, og «lade». De kan hvile fra 15-30 min. etter hvilestund kan de velge om 

de vil leke inne eller ute.  

 

- Frukt/knekkebrød. Ca kl 1430. Svært populært da mange er sultne da.  

 

- Planlagte aktiviteter: vi har grupper på tvers tre dager i uka, og dette står på mnd plan. 

Hva vi gjør de ulike dagene står ikke på planen med vi har et tema hver uke/uker.  

 

- Det leveres mange barn mellom 7.45 og 08.30 på morgen og det er mange ulike behov 

for å bli møtt. Beregne gjerne god tid til levering, spesielt hvis dette kan være litt 

vanskelig for ditt barn, så alle kan få en god opplevelse rundt dette.  

 

-  Det skal etter hvert åpnes opp for mer besøk på tvers av gruppene blå og grønn slik 

det ble forespeilet i månedsbrevet fra før sommeren. Det har nå vært fokus på at alle 

skal bli trygge og trives på den avdelingen de er. Om noen har tanker eller 

vanskeligheter rundt delingen ber vi om at dette tas opp med ped.leder på din avdeling 

direkte så vi kan finne en god løsning sammen. 

 

 

- Det kommer opp at mange mener Grønn har den minst spennende faste uteplassen. 

Det er viktig å komme litt utenfor denne plassen i blant, bruke heksegryta og turer i 

nærområdet ellers.  De skal etter hvert også bytte på plass ute med Blå to dager i uka.  

 

-  Kom gjerne med forslag til aktiviteter vi kan gjøre sammen, både ute og inne. 

 

 

- Hvis vi skal bruke Heksegryta så er vi avhengig av hjelp fra foreldregruppa til å 

vedlikeholde dette området. Hovedsakelig gjelder dette å klippe gress.  Men det bør 

også avklares hvordan det skal gjøres med tanke på vedlikehold/sikkerhet av byggene 

der oppe. Dette blir en sak for FAU å ta tak i.  

Enkeltbarn 

Det ble informert om et enkeltbarn og hverdagen til dette barnet i Svingen barnehagen. Har 

dere spørsmål eller lurer på noe ta kontakt med en ped.leder på blå/grønn eller spesialpedagog 

Ane. 

 

Skolestartermøte: 

 

Oppstarten har stort sett gått greit. Litt rart til å begynne med, spesielt for de som begynte på 

blå med ny avdeling, men det har gått seg til. De koser seg sammen når de møtes, og 

personale opplever ikke at noen savner noen utenom disse dagene, alle leker fint på tvers. 

Skolestarterne er sammen tre dager i uka og det vil etter hvert åpnes for å besøke hverandre 

mer utenom disse dagene.  



 

Det jobbes for at de barna som skal på skole i Hov får hyppige besøk i hov på våren, og at 

fadderbrev blir levert sammen med de andres så det ikke blir noen som føler seg utenfor i 

disse situasjonene.  

Solveig forteller litt om språklek. Snakk gjerne med barna om dette hjemme, rime og prate litt 

rundt ord og bokstaver, hvis barnet viser interesse for dette. 

Det fokuseres mest på lek og det å være sammen. Viktigere enn bokstaver og skriving er å 

lære seg å ordne seg selv med klær, toalettbesøk, høre på beskjeder osv før skolestart . 

Året som kommer: 

 strukturert begrepslæring ut september.  

Skolestarterne skal være Lucia, så det må øves på sang. De skal også lage en julegave. 

Språklek i januar og februar, tema verdensrommet.  

April : Fadderbrev. Faddere kommer hit på besøk.  

Mai / juni: skolebesøk, snuseturer  

Skolestarteravlutning  

 

Gul: 

En presentasjonsrunde av ansatte og foreldre. 

1. Oppstart av nytt barnehageår på gul: 

 

4 voksne hver dag med 12 barn. 9 nye barn og 3 som gikk på gul i fjor. Bruker mye av den 

første tiden på å bli kjent med hverandre og rutiner. Vi har snakket litt om det hvordan er det å 

begynne i barnehagen. Hva slags forandringer barna må gjennom. Hvordan vi løser 

«konflikter».  

Dagen er veldig preget av rutiner, og de begynner å bli gode på dette. Vi ser at det er en 

trygghet for barna at vi holder på rutinene våre. 

Vi åpner kl. 6.45. Spiser frokost 8.15 og vi er 2 voksne når vi spiser frokost fint hvis 

barna kan komme før frokost eller eventuelt komme etter 8.45 (det hjelper å skape fint 

og rolig måltid til barna). Før hvert måltid synger vi en sang som dagens hjelper 

velger. Ros til foreldrene for fine, kreative matpakker.  

Vi er ute etter frokost hver dag og går småturer i nærmiljøet (takket være mye fint 
høst vær) lit over 10.15 så er det noen få barn om gangen. De minste får gå inn først 
etter utetid. Ved lunsj 11.00 deler vi oss på to rom. De største sitter på lille rommet 
med en voksen, leser bok til maten og synger litt før mat. De andre spiser på 
kjøkkenet. Ca. 11.30 – 14.  Hviletid/soving 
Ca. 14.15 smøremat og frukt fra bhg. 
Resten av dagen – inne/utelek.  
 



 

2. Temaer frem til jul: 

 Tema høst  

 Eventyr «bukkene bruse» 

 Sanger 

 Desember er det mye om vinter og jul «adventsstund» 
3. Foreldresamtaler på gul: 

I uke 44 tirsdag og onsdag (siste uka i oktober). Henger opp liste med tider på 
utgangsdøra i grovgarderoben. 
 

 

 

 

 


