
Foreldremøte tirsdag 31. august kl. 18.00 
 
Tema og innhold:   
Introdusering  
Tilvenning, tilknytning, trygghet - klar for å lære  
Hva vi skal jobbe med dette barnehageåret  
Hvordan vi skal jobbe med det  
Barns medvirkning  
Interesse   
Innføring i psykologisk førstehjelp og hvordan vi skal jobbe med det.  
Hvorfor viktig?   
Praktisk informasjon 
Dagsrytme 
Spørsmål   
 
Velkommen til et nytt barnehageår på Harelabben.   
På Harelabben jobber Katherine og Marie som er pedagogiske ledere, og Heideh og Hege som 
er assistenter.   
  
Tilvenningsperioden handler om både nye barn, de som har gått der fra før, de voksne på 
avdelingen og ikke minst dere som foreldre. Det er en overgang som kan være både 
utfordrende, vanskelig og utrolig spennende på en og samme tid. Er det noen av dere som har 
skiftet jobb, som har vært godt etablert, og har skiftet jobb? Omboarding – nytt uttrykk når 
man skifter jobb – det er rett og slett en tilvenning til en ny arbeidsplass. Det å finne plassen 
sin, kjenne rutinene og føle at man bidrar regner man tar et år), Sånn er det for de minste 
også, de er på omboarding de også. Frem til da så skal vi gjøre masse gøy, vi skal ta vare på 
hverandre, vi skal le og bli en skikkelig sammensveisa gjeng med en atmosfære der det er 
godt å være. Nå har vi hatt tilvenning en god stund, men jeg vil presisere at den enda ikke er 
ferdig. I den første perioden som vi nå har hatt har trygghet og omsorg vært det mest 
sentrale. Å få dere foreldre med og skape et godt samarbeid sammen med dere er noe av det 
viktigste vi gjør. Det er dere som betyr mest for barnas utvikling. Det er et sitat som sier: 
trygge foreldre, gir trygge barn. Det at dere trygger barna deres på at barnehagen er et trygt 
og godt sted å være både gjennom språk og kroppsspråk har vært veldig viktig.   
Som ansatte og voksne i barnehagen har det i denne perioden vært viktig å skape trygghet, 
være sensitive ovenfor barnas uttrykk og følelser, være tilgjengelige for dem og bygge gode 
relasjoner til barna.  
  
Tema:   
Vi har dette barnehagehalvåret valgt å jobbe med temaet yrker. Gjennom arbeidet med dette 
skal barna få gode opplevelser og rike erfaringer knyttet til flere av yrkene vi har i samfunnet. 
Vi har valgt dette temaet fordi vi ser at det kan gi ungene mange gode opplevelser, gøye 
stunder med oss voksne og vi får implementert mye av det vi tenker er viktig at ungene skal 
igjennom. Vi jobber for eksempel mye med vennskap, hvordan vi skal være mot og med 
hverandre. Det å dele opplevelser og legge til rette for at barna møtes i positive 
sammenhenger som bygger videre på relasjonene barna imellom. Nå i august har vi begynt å 
jobbe med yrket: gårdsdrift. Gjennom dette yrket har vi og vil vi jobbe med ulike dyr, hva det 



innebærer å høste og sanke inn mat og barna vil få opplevelser med hele prosessen. Vi vil 
jobbe med et og et yrke eller flere så lenge vi ser interesse fra barna. Dette handler om barns 
medvirkning. Barns medvirkning på småbarn handler i stor grad om å følge barnas «spor». 
Hva ønsker barna å holde på med. Det legger grunnlaget for hva vi jobber med og hvor 
lenge.   
   
Psykologisk førstehjelp:    
Et annet tema vi i hole skal jobbe med er psykologisk førstehjelp. Det kaller vi røde og grønne 
tanker. Noen er sikkert kjent med det fra før. Det er på en måte et verktøy som skal hjelpe 
barna å forholde seg konstruktivt til egne tanker og følelser. Det handler rett og slett om 
bevissthet og evne til å takle både gode og vonde følelser/tanker på en god måte. Det har til 
hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevisstheter.   
En tanke er det som er i hodet, som en stemme eller et bilde - en forestilling som hele tiden 
er i hodet.    
Følelsene er drivkraften vår, det som skjer i kroppen.    
På småbarn jobber vi først og fremst med grunnfølelsene Glad, trist og sint – grunnfølelser. 
Når de blir eldre blir det mer aktuelt å jobbe med følelser som sjalusi, frustrasjon, flau osv.    
  
Hva er røde og grønne tanker?   
Tenkebamsene Grønn og Rød skal hjelpe barn til å lære å forholde seg konstruktivt til egne 
tanker. Tanker som skaper vansker, kalles røde tanker. Tanker som skaper glede, trivsel og 
trygghet, kalles grønntanker. Grønn og Rød kan lekes med, brukes som påminnere og være 
konkrete hjelpemidler.   
   
Grønne tanker- glade barn har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevisstheter.    
  
Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Barn kan øve på å bli 
en god venn for seg selv, en venn som støtter og trøster når livet er vanskelig, og gleder seg 
når mye går bra. De kan øve på å tenke om seg selv og andre med vennlighet og respekt. Det 
man lærer når man er liten, danner fundamentet for trivsel, læring og helse. Å utvikle omsorg 
for seg selv og andre, gjør gode dager bedre og vanskelige dager litt lettere å takle. Grønne 
tanker - glade barn kan brukes både i barnehagen og hjemme. Barn trenger hjelp av voksne 
for å utvikle sin bevissthet rundt tanker og følelser og hjelp til litt etter litt å klare seg godt 
selv. Foreldre er vanligvis barnas viktigste omsorgspersoner, rollemodeller og lærere. De 
voksne i barnehagen kan også bety mye for barnas utvikling.   
  
Biting:  
Små barn kommuniserer ikke mye med verbalt språk, men de har svært mye nonverbal og 
kroppslig kommunikasjon og de kommuniserer veldig mye gjennom følelser. De minste barna 
kan ikke fortelle med ord at de er redde, lei seg, usikre eller glade, men de kan vise det 
gjennom sine nonverbale uttrykk. Det som for eksempel kan skje er at barn reagerer ved å 
bite et annet barn. Det kan handle om frustrasjon og sinne over at noen for eksempel har tatt 
leken de hadde, men det kan også handle om glede og at man har mye energi man trenger 
utløp for. Vi har erfaring med hvordan vi håndterer biting på avdelingen, og vil dere skal vite 
at vi tar det på alvor og følger opp. Vi vil understreke at dette er en del av språket barna har i 
alderen 1-3 år og at det er en naturlig del av deres utvikling.   



 
 
Praktisk informasjon  
Vi legger ut ukeplan, artikler, bilder og månedsbrev på hjemmesiden. Når vi 
gjør dette, kommer vi også til å sende linken under beskjeder på VISMA-appen. På den 
måten får dere alt på et sted. Når det gjelder ukeplanen så er vi ikke så fastlåst til denne, men 
har det som et utgangspunkt. Planene blir ofte endret med hensyn til barnas interesser, 
bemanning og værforhold. På Vismaappen blir barna sjekket inn og ut, vi fører fravær (fri, 
sykdom, ferie), sovetider, kommuniserer gjennom meldinger, og legger ut fine stunder fra 
hverdagen i dagboken. Disse er korte med et begrenset bildeantall. På den måten kan dere få 
litt innsikt i hverdagen vår.   
 
Kjernetiden er fra kl. 09.00-14.30. Gi beskjed om forsinkelser eller fravær før kl. 08.45. Da 
har vi morgenmøte og vi får oversikt over hvordan det er på avdelingene og hvordan vi skal 
organisere dagen på best mulig måte.   
 
Når det gjelder avdelingens telefon, så blir ikke denne så aktivt brukt lenger på grunn av 
VISMA-appen. Om dere ikke får svar, send oss gjerne en melding i appen så ringer vi dere 
tilbake. Vi ringer uansett skade, på den måter er dere forberedt på det som har skjedd før 
dere henter barna og den som har sett skaden er til stede og kan beskrive situasjonen. Dere 
trenger derfor ikke å bekymre dere så veldig for hver gang vi ringer. Vi ringer heller en gang 
for mye enn for lite.   
   
Sykdom i barnehagen:  
Når barna har feber så skal de ha en feberfri dag før de kan returnere til barnehagen 
igjen. Dette for at de skal være 100 % klare for full rulle i barnehagen. Når det er 
oppkast/diare så skal det ha gått 48 timer fra siste oppkast/diare før barna kan komme tilbake 
til barnehagen igjen. Dette for å forhindre smitte. I disse tider er vi også ekstra nøye på om 
barna har mye nyoppstått gult snørr og hoste. Da skal de også holdes hjemme til symptomene 
er redusert. Det er også anbefalinger om at barna testes ved disse symptomene.   
 
Vi ønsker også å informere om Facebook-gruppa for dere foreldrene i barnehagen, og 
oppfordre dere som ikke er medlem til å bli det. Få noen som allerede er i gruppen til å legge 
dere inn. Vi vil også understreke at denne facebook-gruppen ikke 
er hovedinformsjonskilden for SAU. Så dere som ikke er medlem skal ikke være redde for å 
gå glipp av viktig informasjon. Dette får dere i VISMA-appen. Men gruppen er et supplement 
og også et fint sted for kjøp/salg/bytte av diverse ting i forbindelse med barnehagen.  
 
 
Dagsrytme:  
Kl. 07.15-08.00: Frokost.  
 
Kl.08.00-08.15: Påkledning.  

• Det er viktig at barna har nok klær til å være ute hele dagen. Barna skal ha 
to sett med regntøy og støvler i barnehagen. Vi anbefaler også at det ene regnsettet er 
foret. Husk også å sjekke skiftet (overdel, underdel, to par sokker, tynne votter og lue) i 
sekken daglig. Dette skal ligge i en pose til enhver tid. Vi sier ifra når det er tid for å bytte 



til ull på ukeplanen. Ved kjøp av ull, vær oppmerksom på hvor mye ull det faktisk er i 
plagget. Husk å navnsette alle plagg og sko! Det er også fint om barna kan komme i 
regntøy og støvler de dagene det regner, og man kommer etter frokost. De som 
fryser lett, burde ha to lag med ull i stedet for ull og flis oppå. Strikker til dresser og 
regnbukser har vi i barnehagen, så det er bare å si ifra når dere mangler dette. Vi ønsker 
at barna IKKE bruker strømpebukser, da dette blir veldig upraktisk når barna blir våte på 
føttene og vi må fjerne mange lag.   
 

Kl. 08.15-10.45: Lek/aktivitet ute i barnehagen/Furutoppen.  

• Vi deler Furutoppen med Ekornstubben. Nå har vi faste dager over 2 uker. Onsdag-torsdag 
i to uker, og mandag-tirsdag i to uker.   

• Vi kommer også til å ha en del aldersinndelte grupper, også i samarbeid med 
Ekornstubben. 
 

Kl. 10.45-11.00: Avkledning.   
 
Kl. 11.00-11.30: Lunsj.  

• Ikke yoghurt i beger. Upraktisk i skogen.   

• Viktig med næringsrik mat i matpakken. Om dere ønsker at barna skal spise brødskiver 
først, kan det være lurt å ta frukt/snacks i en egen matboks som de kan få senere.   

• Vi har varmmat en gang i uken, onsdager. Husk da bestikk og tallerken med navn i en 
pose.  
 

Kl. 11.30-12.00: Bleieskift og legging.  

• Ikke «up and go» bleier.    

• Når det gjelder soving, så har vi en grense på minst 1 time. Forskning viser at barn som 
sover på dagen, lærer bedre, har bedre språkutvikling og skader seg mindre. Små barn 
som ikke sover på dagtid, kan bli overtrøtte når de skal sove om kvelden.   
 

Kl.12.00-14.00: Oppvåkning, aktivitet/lek.   
 
Kl. 14.00-14.30: Fruktmåltid.  

• Barna får frukt og knekkebrød med pålegg fra barnehagen.  
 

Kl.14.30-15.00: Bleieskift og påkledning.   
 
Kl. 15.00-16.30: Lek ute.   
 

Vi har lav terskel til innkalling til samtaler. Viktig at dere foreldrene også tar kontakt med 
oss om det skulle være noe.  
 

Takk for et hyggelig møte!   
  
 


