
Referat fra foreldremøte på Elgtråkket, 2.september 2021. 

• Personalet og foreldre presenterer seg. 14 barn representert på møte.  

• Kristin går selv på skole og kunne ikke jobbe på mandager, når Bjørgvin er på skole, vi 

får hjelp av Zhila istedenfor. Hun har jobbet som vikar over et år i barnehagen. Sigrid 

skal også være vikar. 

• Barnegruppe i år, 18 barn, alle har egne forutsetninger og behov som vi skal ta 

hensyn til, men også ta var på hele gruppa vår. Barn fra andre barnehager har vi 

hvert år, det kan ta tid for barna å bli kjent med alle som har gått her lenge. De som 

er nye i år har en styrke i at de kjenner hverandre, de er fra samme barnehage. Vi vil 

dele gruppa i tre etter alder, Storefot,(2016),  Røde fjær(2017) og Hiawata(2018), 

men også på tvers av alder. Stort aldersforskjell i gruppa i år, to som bare er 2,5 år, 

den eldste blir 6 år etter nyttår. Aldersforskjell betyr at vi må tilpasse både hverdag 

og aktiviteter, ta individuelle hensyn. 

• Tema og planer dette året: sanselek, sang, miljøvern, høstsuppe, grønne tanker-glade 

barn, teknikk (hvordan virker ting), «vis-og-fortell» med bøker (barna har med en bok 

de er glad i og de står forann alle og forteller om boka – finn en god bok allerede nå – 

språkarbeid). Desember = JUL, «hjertebarn»=barna sier noe godt og hyggelig om 

andre barn som vi kan skrive på hjertet. Jul må også ha fokus på gleden ved å gi. Etter 

jul kommer flere planer, ikke klart enda. Viktig å ta tak i det barna er opptatt av, da 

jobber vi med det.  

• Klær og klesvalg: 1.september kan alle starte dagen med ull…men nå er det godt og 

varmt enn så lenge! Husk skift i pose i sekken, så blir det ikke vått når sekken blir våt 

av regn. HA I SEKKEN/POSEN: truse, ullsokker, ullundertøy, bøff, votter. Rydd ut 

shorts når det ikke er aktuelt lenger. Anbefaler gode gamle raggsokker når det er 

kaldt – da må det være plass i støvlene. Klær må være passe, ikke for stort, ikke for 

lite!! Husk regntøy, vindtett, gummistøvler og etter hvert vinterstøvler.  

• Info fra SAU: foreldrene har en Facebook-gruppe, som brukes til salg/bytte osv. Siden 

er IKKE hovedkilde til informasjon, da brukes VISMA. SAU oppfordrer de som ikke er 

medlem til å få kjente til å legge dem til gruppa. 

• Våre info-kanaler er VISMA, ukeplaner, månedsplaner, nettsiden(brukes i hovedsak 

til ukeplan/månedsbrev). På nettsiden kan det også være artikler og bilder, men vi 

bruker mest dagboka på visma til dette. 

• Kort info om «Undring til handling», brukes til tidlig innsats for barn som foreldre og 

personalet er bekymret for/undrer seg over utvikling. TRAS brukes som observasjon 

av språk til alle barn. Vi har et godt samarbeid med PPT, logoped, helsestasjonen. Vi 

kan fremme saker som gjelder barn anonymt, og alltid innhente samtykke fra 

foreldre dersom vi går videre med barn og utvikling. «Grønne tanker-glade barn» 

brukes som psykologisk førstehjelp for barn(i hele kommunen). 

• Vi viste film om «Drage i magen» intro til foreldre. Et prosjekt som er ment for de 

største, men som også er prøvd ut på de yngre barna, og vi vil også bruke deler av det  

for alle, men i hovedsak for Storefot. Et verktøy for å snakke om følelser, regulere de, 

sette ord på, takle, få emosjonell kompetanse. 8 podkast-episoder for barn med påfølgende 



veiledning for oss voksne.  https://www.youtube.com/watch?v=fHEX8a5faa0    

drageimagen.no 

 

• Personalet må være bevisst på og tro at barn kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Vi 

vil gi barn et språk slik at de kan ha mulighet til å si ifa dersom det skulle skje. Derfo 

vil vi vise filmen «Kroppen min eier jeg», fra nrk super. 

https://nrksuper.no/serie/overgrep/MSUE10003117/sesong-5/episode-2 

Vi vil si ifra om når vi viser filmen for barna. 

 

 

Fra Storefot-møte: 

• Les overgangsplanen – den ligger på kommunen sin nettside(oppvekstportal osv). 

Noe av de viktige temaene er selvstendighetstrening, språk/les bok hver dag, holde 

orden på tingene sine, ta imot beskjeder, blyantgrep bla…med mer! 

• Info om aktiviteter: kulturskoletilbud, svømming, skiskole, hjemmebesøk, drage i 

magen. 

 

Til slutt! Vi ønsker kommunikasjon og samarbeid, husk å snakk med oss når dere lurer på 

noe       

 

 

Ref:Nima, 9.9.2021 
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