
Velkommen til foreldremøte
i Helgelandsmoen barnehage



Planverk

• Barnehageloven

• Rammeplan for barnehager

• Fokus-områder for Holebarnehagene

• Årsplan

• Vedtekter for Hole kommunes barnehager

• Målplaner og oppsummeringer 

• Praktiske opplysninger (miniplan)





Om Helgelandsmoen barnehage

• AVDELINGER:
Alvestua : 9 barn, 4 ettåringer, 5 toåringer 
Trollkroken :12 barn, 2 toåringer, 10 treåringer
Kongsgården: 19 barn, 9 fireåringer og 10 maxier

• Ansatte: 13 ansatte i ulike stillingsstørrelser
• Dagsrytme:

Åpningstid 7.15 – 16.30, må være ute av barnehagen 16.30. 
Kjernetid 9.30 – 14.00

• Utedager – gode sekker!
alle avdelinger på tur en dag i uka, lavvo i skogen, hinder-løypa, de minste utenfor gjerdet, spiser i 
barnehagen.

• Grønne tanker-glade barn
- psykologisk førstehjelp

• Snakke (RVTS - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)



• TRAS
- observasjonsverktøy, observasjon av språk i daglig samspill.
- Hole har fokus på språk og språkutvikling, fange opp de barna som trenger litt ekstra hjelp

• møter/samtaler
tilvenningssamtale ved oppstart, foreldresamtale høst og vår, foreldremøte høst og noen 
ganger vår.
Ta kontakt utenom disse om det er behov, det gjør vi☺

• Informasjon
-Mail, oppslagstavle i gangen, utgangsdøra, sms.,  ibook, Ny app

• Planleggingsdager; 15. og 16. august, 25. oktober3. januar, 22. mai. Barnehagen er da stengt.

• Barnehagen stengt: uke 28, 29 og 30, stengt mellom jul og nyttår, og dagen før påske (påske-
uka) (Vi vil i forkant av skoleferier spørre dere om barnet skal ha fri, dette for å kunne avvikle 
egen ferie og avspasering når det er færre barn.)



Visjon og verdier



• Mat i barnehagen

• Frokost: 7.15 – 8.30; ta med mat selv (vanlig mat) 

• Lunch: 11.00; baker brød i barnehagen, pålegg –
vanlig sundt pålegg (ikke syltetøy eller 
sjokopålegg) – noen ganger varm-mat, havregrøt

• På tur lager vi mat dersom det er mulig å ha bål

• Frukt: 14.00. Knekkebrød + frukt i barnehagen 

• Bursdagsfeiring - IS



Samarbeid

• Foreldre viktigste 
• SAU; representanter fra foreldre, ansatte og eier (politiker)
• Andre barnehager (møter, kurs, aktiviteter barn og ansatte)
• Skolene – særlig i forbindelse med overgang bhg-skole/sfo
• KPPT (logoped, psykolog, spesialpedagog) – veiledning, oppfølging
• Holemodellen
• Helsestasjon, fysioterapeut
• Barnevernet – har meldeplikt jmf. barnehageloven § 22.

Kan hjelpe familier med veiledning, barnehageplass, andre tiltak
Tar alltid kontakt med foreldrene først, dersom det ikke er fare for 
liv og helse.



Rolleavklaring

• Hente – bringesituasjonen
-vanlig at barna tester grenser
- foreldrene sitt ansvar – men vi hjelper dere
- noen ganger må man tåle at barnet blir sint

• Hva tas opp hvor? 
- Hente-bringe – daglig info
(viktig å ikke snakke om barnet over hodet til   

barnet) Bedre å ringe eller sende melding dersom 
det er noe spesielt.

- andre ting tas opp på møter/samtaler



Fravær

• Er lov til å ha fri☺
Fint om dere gir beskjed om fravær, fri eller 
sykdom innen kl. 9.00, slik at vi kan planlegge 
dagen best mulig. Ringe eller sende melding til 
avdelingen.

• Er også lov til å komme etter at kjernetiden 
har startet, men fint med beskjed.



Sykdom

• Folkehelseinstituttet, "Når må barnet holdes 
hjemme fra barnehagen?"
Si fra om det er noe, sovet dårlig el, så kan vi 
tilrettelegge for det. Hvis de er syke eller dårlig 
allmenntilstand, må de være hjemme. 
Mye mer slitsomt å være i barnehagen enn 
hjemme – dere vurderer, vanskelig – vi ringer 
om vi mener dere bør hente barnet.



Klær og utstyr

• Riktige klær – gode og funksjonelle. Dere MÅ 
ha med tilstrekkelig med klær, tilpasset årstid. 
Viktig med rikelig skift. Er ute hver dag, 
uansett vær☺
Ta med vått tøy hjem – ikke mulighet til å 
tørke i barnehagen

• Merking av klær og sko - superviktig. Bruker 
mye tid + at ting lett blir borte



Andre viktige ting

• Ikke legge ut bilder av andre barn

• Smokke-bruk og språk

• Mobil og språk…

• Inkludering – alle barn, hvordan vi snakker om andre (barn, 
foreldre, barnehagen), bli med hjem, bursdager
Mobbing starter i barnehagen – foreldrene kan være med på å 
forebygge, ved å være gode forbilder, og inkludere alle

• Søknad om redusert betaling (hole kommune, barnehager, 
foreldrebetaling)

• Besøksdag fredag 9.30 – 10.30 eller 12.30 – 13.30

• Parkering







• Spørsmål???



•Omvisning i barnehagen


