Fagavdeling barnehage
Furuly barnehage

Referat fra foreldremøte for førskolebarn, 6.9.18
Tilstede: Anne Lise Træet, Siw Kleiven, foreldre til 10 av 13 førskolebarn.
Referat er i stikkordform, og er det noen som ikke var tilstede som trenger ytterligere
informasjon eller har spørsmål, så er det bare å ta kontakt med undertegnede.
Sak 1: Forventninger til siste året
Gjennomgamg av forventninger fra samfunnet, som brskrives gjennom lov – og rammeverk.
Kort presentasjon av Askøy komunes handlingplan og rutiner for samarebeid og overgang til
skole.
- Hva trenger barna av oss, foreldre og barnehage?
- Hvilke forventinger har barna til oss?
Sak 2: Samarbeid mellom barnehage og hjem
• Vente på tur, dele med andre, være stille og lytte mens andre snakker.
• Hensiktsmessig stemmebruk
• Behandle bøker og utstyr på en ordentlig måte
• Følge regler i spill og lek
• Kle på seg, øve på å holde orden på egne ting.
• Klippe med saks, blyantgrep
• Gjøre ferdig påbegynte aktiviteter.
• Renslighet, selvstendighet.
• Høflighetsregler
Dette er de viktigste forberedelser til skolestart, det er skole og barnehage enige i. Vi kaller
det basisferdigheter. Foreldrene har en viktig rolle her. Ordet øve er sentralt hos oss. Støtte
barna i frustrasjonen, men ikke la de slippe unna… vet at denne ferdigheten trenger de, dette
vet ikke barnet….. Streve, kjedelig.. Ja, men allikevel… Viktig å kjenne på dette. Anerkjenne.

Sak 3: Faglig innhold
Gjennomgang faglig innhold og oranisering siste barnehageår.
• Førskolegruppe mandag og fredag
• Mapper
• Portefølje
• Lesing
• Språksprell
• Tallsprell
• Lek og motorikk
• Prosjektarbeid
• Grønne tanker – glade barn
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•
•

Filosofisamlinger
Hjernetrim (pusling)

I folderen dere fikk ut ved barnehagestart i høst, finner dere mer info om områdene over.
Sak 4: Overgang barnehage – skole
•
•
•
•

Foreldresamtale. Denne danner grunnlag for innhold i rapport som sendes skolen.
Blir avholdt i april.
Rapport/referat til skolen
Avslutning for førskolebarna
Musikkfestival

Erdal, 13.09.18
Siw Kleiven
assisterende styrer
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