REFERAT FRA FORELDREMØTE VED SANDBAKKEN BARNEHAGE
TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2019, KL 19.00 – 21.00.
Tilstede: 9 foreldre (9 av 12 barn representert)
Fra personalet: Paulina, Grethe, Mette og Randi
Referent: Randi
KVELDENS INNHOLD:

1. Informasjon om, og innspill fra dere foreldre til vårt hovedfokus i år: BARNS LIVSMESTRING OG
HELSE, sentralt i RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN.
a. Psykisk helse
b. Fysisk helse
c. Emosjoner
d. Aktivitet og hvile
e. Trivsel og livsglede
f. Forebygging av krenkelser og mobbing
2. Årsplan: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Årsplanen
skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold. Barn og
foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. (Henger tett sammen med sak 1.)
-Innspill fra dere foreldre/foresatte.
3. Grønt flagg. (Tett på sak 1 og 2)
4. Bemanning.
5. Økonomi.
6. Sikkerhet. Så sikkert som nødvendig i leken, så sikkert som mulig i trafikken.
➢ Tanker rundt sikkerhet. HMS
o Generell sikkerhet
o I leken
o Tilsyn ved soving
7. Drøftinger:
a. Turpenger
b. Bursdagsmat
c. Matlaging/kokkegrupper
d. Egne leker med i barnehagen
8. Diverse informasjon.
a. Påkledning, klær og utstyr
9. KFB (kommunalt foreldreråd for barnehager) Info fra vår representant i KFB?
10.Valg til ulike komiteer, samt info om
Praksis ved barnehagen er at hver familie er representert med en person i en av disse komiteene.
Årets barnegruppe gir oss 10 familier. Da kan sammensetningen av komiteer bli som følgende:
Turkomité
3 personer
Juletrefestkomité
3 personer
Sommerfestkomité
3 personer
I tillegg velges en person til barnehagens styre/samarbeidsutvalg.
11.Eventuelt: evt. saker meldes senest mandag 23. 09.19.
DET BLIR SÅ KLART SERVERING, VI LAGER NOE GODT I KOKKEGRUPPA. ☺ VEL MØTT!!!
PS. Vi må vite hvor mange som kommer, så gi beskjed senest mandag 23!
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Heimdal 20.09.2019
Randi
Sak 1 - 3 dreier seg om innholdet i barnehagedagen, der både barnehageloven og rammeplan for barnehager legger føringer for innholdet.
1. Livsmestring og helse
o Psykisk helse:
▪ Trivsel
▪ Vennskap
▪ Motta og gi omsorg
▪ Få medvirke
▪ Mestring (smøre maten selv, kle på seg, bidra i daglige gjøremål, kokkegrupper)
▪ Egenverd
▪ Mestre sorg og skuffelser
▪ Livsglede
▪ Alt i henhold til alder og utvikling, viktig å se hvert enkelt barn som enkeltindivid og som en del av barnegruppa
o Fysisk helse:
▪ Forebygge og fremme barns helse
▪ Kosthold, utvide repertoaret til barn med lite variasjon i kostholdet
▪ Fysisk aktivitet, frilek ute og inne, turer, gym og svømming
o Aktivitet og hvile:
▪ Mulighet for ro og hvile, tilpasses individuelt
o Emosjoner:
▪ Bli kjent med egne følelser for å kunne forstå andres
▪ Anerkjenne følelser, ikke stoppe eller avvise
▪ Lære og mestre skuffelser og motgang
▪ ”lei seg” kanskje den vanskeligste følelsen og håndtere for oss voksne, vi vil
jo så gjerne at barn skal være glade, men viktig å akseptere denne følelsen hos
barnet, hjelpe barnet igjennom, samtidig ikke dyrke følelsen
▪ Alt så klart i henhold til alder og utvikling
o Krenkelser og mobbing:
▪ Forebygge, ved å være nær barna
▪ Avdekke og stoppe, ivareta alle involverte
▪ Mobbing kan være fysisk, verbal eller nonverbal
2. Årsplan
o Vennskap
o Sosial kompetanse
o Emosjoner (følelser) egne og andres
o Voksenrollen i leken – tydelig i rammeplanen
o Krenkelser og mobbing, forebygge og stoppe
o Matlaging og mattradisjoner i ulike kulturer (skape gode opplevelser gjennom god mat fra
ulike kulturer)
o Bærekraftig utvikling, legge grunnlaget for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og
vise solidaritet. Begynnende forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
o Demokrati og barns rett til medvirkning.
o Innspill fra foreldre: ha større fokus på andre religioner, besøke moske og tempel.
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Ny foreldreundersøkelse kommer mot slutten av året. Flott mulighet for foreldre til å måle oss i om vi
gjør som vi sier. ☺
Tradisjoner ved barnehagen: (ikke lest opp, men gjengir den likevel her)
o 5-om-dagen-barnehage. Opplysningskontoret for frukt og grønt.
o Solvennbarnehage, følger Solvettregler, anbefalinger fra Kreftforeningen.
o Solsikke-barnehage, SOS-barnebyer. Solsikkeaksjon.
o Sikkerhet, medlem i «Helikopterbarna», gjennom Norsk Luftambulanse.
o Røde Kors og Henry.
o Barn i andre land, SOS barnebyer, Redd Barna og FORUT.
o Årstider.
o Julen og dens tradisjoner. Lucia, adventsgudstjeneste, Julevoll.
o Fastelavn, påske og pinse.
o Karneval.
o Rusken-aksjon.
o 17. mai, med deltakelse i 17. mai-tog.
o Eget opplegg for barn som begynner på skolen, russ og avslutningstur.
o Turer med buss og trikk.
o Teater, kino og konserter.
o Trikketur til Lian, akedag.
o Skidag på Løvåsen.
o Matlaging og «kokkegrupper».
o Kompostering.
o Dyrking av grønnsaker i kjøkkenhage.
3. Grønt flagg
Knytte til bærekraftig utvikling. Ta vare på og utnytte ressurser. Jmf sak i dagens (24.09.2019) utgave av Adresseavisen, må barnehager på sikt måtte levere klimaregnskap.
o Spare strøm, slå av lyset på rom vi forlater (voksne som gode forbilder)
o Unngå sløsing med vann
o Kun et tørkepapir
o Tegne på begge sider av arket
o Sortere søppel
o Kompostere
o Kaste minst mulig mat (bruke opp f.eks. pålegg før vi åpner nytt – voksne)
o Bruke mindre plast, nett til skitne klær, slutte med skotrekk, redusere bruken av engangsutstyr ved foreldrearrangement)
4. Bemanning
o Bemanningsnorm
▪ 6 barn over 3 år pr voksen
▪ 3 barn under 3 år pr voksen
▪ Vår barnegruppe tilsvarer 18 barn over 3 år (18 ekvivalenter). Normen tilsier 3
voksne, mens vi er 4 + en lærekandidat
o Pedagognorm
▪ 14 barn over 3 år pr pedagog
▪ 7 barn under 3 år pr pedagog
▪ 1 barn over, utløser 1 hel stilling
▪ Vår barnegruppe tilsier 2 pedagoger. Men pr i dag er det kun undertegnede
som er pedagog. Paulina har barnehagelærerutdannelse fra Polen, men som
dere kjenner til kan hun først etter 1 års praksis i barnehage søke om å få den
godkjent i Norge. Dispensasjon gis ikke på person, men til barnehagen som
helhet. Benyttet derfor hensynet til barnas beste, og barnehagen som helhet
3

som argument, i min støtte til det store foreldreengasjementet. Og kommunen
ga forlenget dispensasjon til 31.07.2020. Begrunnelse: ingen foreldreklager fra
vår barnehage!!! ☺ og at vi var en stabil og god barnehage!!! ☺
5. Økonomi:
Vi er også i år tildelt ekstra økonomiske ressurser. Ressursene skal benyttes til bemanning. Har gjort
noen investeringer vi kanskje ikke kunne ha gjort uten disse ekstra midlene, som nye ”voksenstoler”,
de gamle var sikkert 30 år gamle, og egentlig litt store barnestoler, samt markiser over bordene ute,
for å skape noen skyggeplasser. Men ellers går midlene til økt bemanning, noe av midlene søkes også
overført til neste års budsjett. Usikkert om vi får ekstra midler neste år.
6. Sikkerhet
I trafikken – så sikkert som mulig
I leken – så sikkert som nødvendig, men hva betyr det?
o Drøftinger rundt sikkerheten i barnehagen, er den godt nok ivaretatt.
▪ Det praktiseres ikke telling og registrering av barn hvert 10. minutt, slik praksis er i mange barnehager.
▪ Det klippes ikke av overflødige snorer på gensere, jakker og sekker, slik det
gjøres i mange barnehager.
▪ Foreldremøtet konkluderte med at sikkerheten er ivaretatt på best mulig måte.
▪ Foreldre ga uttrykk for at personalet alltid viste hvor deres barn var, og at personalet var tilstede der ungene var, og ikke samlet som en gruppe voksne
▪ Tilsyn barn som sover; ingen sentrale føringer. Barnehagen ser til hvert barn
hvert 10. minutt, samt baby Call under hele soveperioden. Ingen innvendinger
mot denne praksis, bedre enn hjemme ble det sagt.
o Barnehagen ber om at disse regler overholdes:
▪ Lukk alltid grinda, betjenes kun av voksne.
▪ Ikke la barn vente utenfor grinda.
▪ Dørene øverst og nederst i trappa skal alltid være lukket.
▪ Pga av økt kvelningsfare når barn går/løper og spiser, sitter vi alltid i ro, også
når vi spiser frukt ute.
o Det henvises ellers til infoskrivet ” Helse, miljø og sikkerhet, utdrag fra internkontrollsystemet”, som alle har mottatt ved oppstart i barnehagen.
7. Drøftinger
o Turpenger – enighet om at ordningen avvikles. Økonomien er god.
o Bursdagsmat – enighet om å fortsette barnehagens praksis, som innebærer at foreldre
tar med noe til sitt barns bursdag, og da er alt tillatt (kake, is, frukt ...), eller vi lager
noe i barnehagen. Samarbeid hjem – barnehage. Info om barn med allergier.
o Matlaging/kokkegrupper – stor stas med kokkegrupper, flere barn gir uttrykk for det
hjemme. Sterkt ønske at ordningen videreføres. Ingen bekymring til sikkerhet (bruk
av f.eks. kniv) og hygiene.
o Egne leker med i barnehagen. Barnehagen innførte i fjor høst en ”regel” om at egne
leker ikke skulle tas med i barnehagen. Leker i barnehagen bør være felles. Egne leker
kan av enkelte barn benyttes på en negativ måte i leken. Foreldre og personalet enige
om at egne leker ikke skal benyttes i barnehagen, der bør alt være felles. Men kan
ligge i barnets hylle i barnehagen.
8. Diverse informasjon
o Frokost – kom gjerne sulten til frokost. Fint om de som spiser hjemme, kommer etter frokost. Barn som kommer under frokosten kan skape uro. Vi ønsker hyggelige samtaler og læring rundt frokostbordet. Gode lange frokoster, der barna hygger seg. Vi går helst ikke fra
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o
o
o
o
o
o

bordet for å ta imot når vi har begynt frokosten. I mange barnehager møtes ikke barna i garderoben, men må gå inn på avdeling selv. Vi ser verdien av å bli møtt i garderoben, men prøver å begrense tiden.
Fint om dere varsler om barnet er syk eller tar en spontan fridag. Husk at barnet ditt er ventet
på av andre barn!
Om dere henter tidlig en dag, kan det ligge barn og sove ute i vognene. Henger babycall´n
ute, er det et tegn på at man må være stille.
Vi slutter med skotrekk (blåsokker) når lageret vårt er tomt. Dette av miljøhensyn.
Bjørnis med barna hjem etter tur, to dager til hver (mandag til onsdag og onsdag til fredag).
”Grønn-nettene” skal ligge på hylla. Henges ned med skitne klær i.
Kort gjennomgang av vår folder ”påkledning, klær og utstyr”, som alle har mottatt og som
også ligger på vår hjemmeside. Oppfordrer alle til å lese denne.

9. KFB (kommunalt foreldreråd for barnehagen). Info fra vår representant, som ikke var tilstede,
blir ettersendt.
10. Valg:
Barnets navn benyttet, foreldre velger selv hvem som stiller. ☺ Øverst betyr ansvarlig for å samle
komiteen.
Turkomité
Juletrefestkomité
Sommerfestkomité
Håkon
Ingrid
Jostein
Brage/Amund
Ingrid Oline
Alma
Isra
Molly/Jens
Sivert
Sara
Foreldrerepresentant i barnehagens styre/samarbeidsutvalg: Andrea Holden Vangen (Josteins
mamma).
Trine Langørgen (Ingrids mamma) sitter i KFB.
11. Eventuelt
Ingen saker meldt
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