
 

 

 

Referat fra foreldremøte 11.09.19 
 

Avdelingsvis: 

• Presentasjon av personalet og foreldre 

• Litt om avdelingen - Dagsrytme – planer – aktiviteter 

• Valg foreldrerepresentant 

Bærekraftig utvikling;  

- hva tenker jeg er viktig for barnet mitt i barnehagen? Hvordan kan jeg bidra? 

- hvordan forebygge mobbing….? (god psykisk helse er bærekraftig) 

 

Felles: 

• Presentasjon av de ansatte 

• Holemodellen – Irene fortalte kort om denne. Se info på hjemmesiden til Hole 

kommune. Ligger også en film ute på You tube 

• Bærekraftig utvikling 

Foreldrene jobbet i grupper – se svar på neste side. 

• Mobbing – hvordan forebygge 

Foreldrene jobbet i grupper – se svar neste side 

• Snakke (kort info) – står om det i årsplanen vår. 

• Kort om årsplanen -  

alt av planer legges på hjemmesiden. Ta kontakt om dere trenger brukernavn og 

passord       

Årsplanen skal godkjennes i SAU. Den vil bli lagt etter dette. 

 

• Evt 

*facebookgruppe. Foreldrene har en egen gruppe som heter Helgelandsmoen 

barnehage foresatte. Denne gruppen er tenk for at dere kunne treffes og bli litt kjent 

utenom barnehagen. F.eks legge ut om man har tenkt seg på tur, leke/grille i 

barnehagen el. Send forespørsel så får dere være med       

   



 *personalet blir ikke venner med foreldre på face så lenge barna går i barnehagen 

 

   *varm-mat: første fredag i mnd skal vi lage varm-mat til lunsj i barnehagen 

 

SAU. 

Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget er:  

Alvestua:  Nina Bråthen 

Trollkroken: Sjur Vidje 

Kongsgården: Anne Karin Ose Austad 

Kontaktinfo ligger på hjemmesiden vår       

 

 

Gruppearbeid -  Bærekraftig utvikling 

• Hva tenker jeg er viktig for mitt barn i barnehagen? 

- Respektere omgivelsene 

- Gjenbruk – resirkulering 

- Bytte leker, i stedet for å kjøpe nye 

- Lære seg å sette pris på naturen – turer i skogen 

- Sette pris på det man har – ta vare på 

- Matvaner 

- Reparere leker 

- At det er ok å arve klær  

- Arve lånetøy 

- Arve bøker/puslespill 

- Er med på kildesortering 

- Spise opp det man tar på tallerkenen – ta på flere ganger – ikke kaste mat 

- Fint med tilbakemelding på hva barna spiser, slik at vi kaster mindre mat 

- Lage nye ting/leker av noe man ikke trenger lenger 

- Lære å plante/dyrke mat 

- Lære å dele       

- Sosialt samhold 

- Glede 

- Prøve nye ting  -mestring og utvikling 

- At de er ivaretatt – får omsorg 

 

 

• Hvordan kan jeg bidra? 

- Være gode rollemodeller 

- Rusken-dag 

- Plukke søppel 

- Kildesortering – snakke om det hjemme 



- Godt samspill mellom barnehage og hjem 

- Følge opp hjemme, slik at de hører det samme begge steder 

- Lære å sette grenser (hva er riktig og galt) 

- Ta med det de trenger av klær og utstyr – merket! 

- Positive, og gir barna en positiv opplevelse av barnehagen 

- Være imøtekommende med andre barn og voksne ved levering og henting 

- Gjenbruk 

- Arve klær 

- Byttedager 

- Bruktbutikk 

- Finn.no 

- Kaste mindre mat 

- Spise mindre kjøtt 

- Kjøpe brukt – leker, bøker, klær 

- Lære å ta vare på ting – at man ikke bare kaster og kjøper nytt. 

- Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen 

- Tenke hva vi sender med i matpakken til barna 

 

 

• Hvordan kan jeg som foreldre være med og forebygge mobbing? 

- Være et godt forbilde – passe på hva vi sier og gjør 

- Ikke snakke stygt om andre! 

- Hilse på alle – barn og voksne – gjerne bruke navn 

- Fremsnakke barn – snakke positivt  

- Takk barna for at de sier i fra hjemme om de har opplevd noe ubehagelig 

- Oppmuntre til inkludering 

- Bursdagsinvitasjoner til alle/samme gruppe/jenter/gutter – ikke la barna velge 

hvem de vil be 

- Snakke med barna om hva som har skjedd, lytte og forklare etterpå – veilede. 

- Snakk positivt om barnehagen, både ansatte, barn og foreldre (ingen barn er 

slemme – det hender bare de gjør noen handlinger som ikke er greit) 

- Invitere forskjellige barn hjem (også de som sjelden får være med noen hjem) 

- Si fra til ansatte ved uheldige tilfeller – selv om det ikke er ditt eget barn 

- Jobbe for å skape gode relasjoner med de voksne 

- Være bevisst kroppsspråk og tonefall 

- Viktig – at vi snakker med barna, forklarer ting. Alle er ikke like. 

 

Takk for bra oppmøte og engasjement       


