Referat fra foreldremøte 20.9.18 for Base 1 og Base 2
Barnegruppene
12 barn på base 2, 6 barn født i 2016 og 6 barn født i 2017. 6 jenter og 6 gutter.
10 barn på base 1, 5 barn født i 2016 og 5 barn født i 2017. 3 jenter og 7 gutter.
En dag i barnehagen
Hver dag skal være en god dag fylt med lek, læring, glede og humor. Barnehagedagen er
organisert slik at den har en rytme som går igjen fra dag til dag. Dette blir gjort for å gi barna
trygghet ved å gi dem en oversikt over dagen og det som skal skje. I løpet av dagen har vi også
en veksling mellom ulike aktiviteter. Dette gjør vi for at barna skal få tilfredsstilt ulike behov
bl.a. hvile/ro, mat, stell, omsorg, samt stimulering gjennom ulike aktiviteter.
Vi vektlegger at det skal være godt å komme i barnehagen, barn og foreldre skal bli sett og
møtt. Vi legger vekt på god håndhygiene og ønsker at dere vasker hender når dere kommer i
barnehagen. Dette gjør vi for å hindre sykdom og smitte i barnehagene i høst og
vintermånedene.
Det ligger råd om syke barn på hjemmesiden. Medisinskjema skal fylles ut dersom barnet
trenger medisin i barnehagen, det finner der på barnehagens hjemmeside.
Måltid
Vi vektlegger gode og sunne måltider. Vi ser på dem som viktig mht. barnas helse, utvikling og
trivsel. Barna skal oppleve å samles rundt et felles måltid i løpet av barnehage dagen. Måltidet
er et sosialt samlingspunkt i hverdagen som skal preges av god stemning og atmosfære. Det
er utarbeidet en minstestandard for måltid. Vi er opptatt av å øve opp evnen til god
bordskikk, å be om, takke for maten og ha gode samtaler rundt bordet.
Frokosten er fra 08.00 til 08.30 og det er fint om alle som skal spise frokost kommer i dette
tidsrommet. Frokost har barna med seg hjemmefra. Kommer barna etter dette skal de ha
spist hjemme.
Vi tilbyr 2 varme måltid i uken og 3 smøremåltid. Måltidene tilberedes inne eller ute.
Personalet handler inn matvarer og tilbereder måltidene sammen med barna. Det er
utarbeidet en meny i forhold til de varme måltidene for de yngste (1-3 år) og for de eldste (36 år).
Frukt 14.30. Vi gir også barna skive eller knekkebrød til dette måltidet.
Matordningen er egen sak på foreldrerådet etterpå.
Barnefellesskap:
Barna skal bli møtt med omsorg, anerkjennelse, fellesskap og glede.
Barna trenger å ha trygge, nære voksne rundt seg i barnehagen.
Barna skal ha oppmerksomhet og bli møtt med handling i form av krav og kjærlighet. Det
krever konsekvente, kloke og rause voksne. Det er mye omsorg i balanse mellom krav og
kjærlighet. Ved å sette ord på hva vi forventer av barna vet de hva vi forventer av dem. Dette
kalles en autoritativ oppdragerstil.

Voksne som de kan søke til for hjelp, trøst og støtte i hverdagen. Det er viktig for å kunne
aktivt utforske og ta del i samspill med andre barn. Gleden ved å høre til i et fellesskap er viktig
for alle barn og en viktig drivkraft for barna i deres utvikling.
Barna skal oppleve å være en del av fellesskapet. I starten er det å være sammen med alle og
ha felles opplevelser viktig. Det å høre til i et barnefellesskap. Barna skaper
samhandlingsmønstre innenfor basens vegger. I starten er opplevelsen viktig det de gjør
sammen, etter hvert vil relasjonen mellom barna få en større verdi. Fra å være med alle til å
være med færre.
Vi vektlegger fellesopplevelser og vi tilfører leken nye elementer i blant annet
samlingsstunder. Å oppleve det samme og å være lik er en fellesbetegnelse på tilhørighet, det
handler om å ha en felles referanseramme i lek og aktivitet. Gjentakelse er også et nøkkelord
her, bøker og fortellinger gjentas og barna trekker elementer fra historien til leken. Da kan alle
delta. Vi verdsetter det unike som skjer i møte mellom barn i leken. Lek har en egenverdi for
barnet. Leken er samtidig en arena som kan være utfordrende da det kan være krevende å få
til god samhandling med andre.
Personalet har en viktig rolle i dette arbeidet, både som rollemodell og som veileder for barna.
Vi er oppmerksom på det sosiale samspillet i gruppen og aktiv i forhold til det som skjer i
samspillet mellom barna både gjennom forebygging, veiledning og handling.
Vi legger til rette for at alle barna blir invitert med i lek og aktiviteter i små eller større grupper.
Det innebærer at vi er tett på barnas lek, vi observerer, tilrettelegger, deltar, veileder og følger
opp på ulik måte.
Referent: Andrine Ingebrigtsen

Prosjektplaner for barnehageåret

Referent: Annette Skogseid

Foreldreundersøkelse.
November 2018 gjennomføres den årlige foreldreundersøkelsen i regi av Udir. Dere vil få delt ut
passord når det nærmer seg. Håper alle tar seg tid til å gi en tilbakemelding på undersøkelsen. Vi
hadde mange som deltok i fjor, og håper like mange gir en tilbakemelding i år også. Ut vi fra
undersøkelsen har vi valgt å satse videre på språk og språklig kompetanseheving. Vi har fokus på
håndhygiene. Vi har også lagt mer vekt på dyrking av grønnsaker og blomster.
Språkløyper
Språkløyper er et nettbasert kompetanseutviklingsprogram som er utviklet av lesesenteret og
skrivesenteret i Stavanger. Vi skal gjennomføre denne satsningen på språk gjennom en 2 årsperiode.
Vi vil gjennomføre dette på planleggingsdager, personalmøter og arbeider også i mellomperiodene
der vi prøver ut det vi lærer.
Vedlikehold
Vi har det siste året fått tatt en del vedlikehold på bygget. Vi har fått malt byggene utvendig. Lekkasje
i tak er tettet og Skaden etter lekkasjen er fikset. Base 3 (gamle delen) skal pusses opp med ny maling
og nytt gulvbelegg på alle rom.
Bemanning
Det er kommet en ny bemanningsnorm i barnehagene som gjelder fra 1.8.18. Minstebemanningen i
barnehagen skal være:
3 barn under 3 år pr. ansatt
6 barn over 3 år pr. ansatt

Barna skal regnes som 3 år fra 1.8 det året de fyller 3 år.
Det er innført en økt pedagognorm, dvs. at det skal være 1 pedagog pr. 14 barn over 3 år og 1
pedagog pr. 7 barn under 3 år, mot tidligere (18/9)
Åpningstider
Furuly barnehage har utvidet åpningstid, 10 timer pr. dag. Vi får et tilskudd pr. år for at dette ikke
skal gå ut over voksentettheten i barnehagen. Grunnet trang økonomi i kommunen faller kanskje
dette tilskuddet bort. Det vil være vanskelig å reversere åpningstiden tilbake til 9 timer pr. dag da
dette vil gå utover både foreldregruppen og ansatte. Saken tas opp videre i SU.
HMS
På grunn av kvelningsfare vil det ikke bli anledning til å bruke sekk i barnehagen. Dette skylles at det
kan utgjøre en kvelningsfare for barna. Vi har ikke knagger som løser seg ut om noen henger seg fast.
Vi prøver også å begrense bruken av plastposer. Det er derfor kjøp inn poser til hvert barn som blir
delt ut. Disse skal være sikker i forhold til kvelningsfare.
Temakveld
15.11.18 blir det temakveld i barnehagen. «Sammen mot mobbing» er tema for dagen.
PS! Datoen blir endret pga. at vi ønsker ekstern foredragsholder som ikke kunne delta på denne
dagen. Ny dato kommer.
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