Referat fra foreldremøte 20.9.18 for Base 3 og Base 4
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.

Referent: Nina Eide

Barnegruppen og personalet:
Base 4
Vi er 20 barn i alderen 3 – 6 år
2012/13: 13 barn
2014: 4 barn
2015: 3 barn
Personalet på basen: Anne-Lise, Siw, Tove, Gunn, Ingrid og Silje
Base 3
Vi er 25 barn i alderen 2– 5 år
2014: 6 barn
2015: 16 barn
2016: 3 barn
Personalet på basen: Hege, Alice, Kristin, Toril og vikar (nyansatt 1.nov)
Informasjonskanaler:
 Hjemmesiden
 IST
 Telefon/mobil
 Mail
 Daglig kontakt med levering og henting.
 Foreldresamtaler: 2 ganger i året. Ellers ved behov.
Forventinger:
 Rutiner,
 Basis kompetanse
 Høflighet – Si hei, takk o.l
 Valg – ikke valg
 Klær og kurver
 Orden i garderoben
 Merking av klær
Prosjektplaner:
 Fire elementer (september-november)
 Sivatas og elefantparaden (januar-mars)
 Av glede lager vi musikk (april-juni)

Dere kan lese mer om planene i årsplan og på hjemmeside.
Samarbeid på tvers:
 Vi samarbeider mellom de ulike basene.
 Samlinger, turer, tema og lek i hverdagen.
Årets oppdrag ute- La det spire og gro
 Alle basene skal plante ute og inne.
 Basene deltar på ulike måter, men alle skal planta, høste og spise maten.
Dere kan lese mer om dette i årsplanen
Annen info:
 Bilder fra oppstart
 Musikkfestival i juni.

Referent: Hege-Kristin Larsen

