
Referat fra avdelingsvis foreldremøte 26.10.19 

10 barn representert. 

1. Rutinene våre: 

- En kort gjennomgang av det vi gjør fast i løpet av en dag. Personalet har et 

spesielt ønske når det gjelder frokost. Barn som skal spise i barnehagen leveres 

seinest kl. 08.45. 

- Turgruppene: Haregruppa, 3 åringen turdag tirsdager. Kan variere med tirsdag og 

fredag. Dette fordi avdelingen er i hallen annenhver tirsdag, partallsuker. 

Revegruppa, 4 åringene turdag onsdager. 

Tema på avdelingen nå: Brannbamsen «Bjørnis». Alle vil få den med hjem, hver sin tur og 

dere oppfordres til en liten brannøvelse hjemme.  

 

2. Merking av klær og skiftetøy: 

- Det er fint hvis barnas klær er merket med ditt barns navn. Gjelder spesielt der 

klær har vært brukt av andre barn. 

- Greit det til enhver tid ligger et sett med klær i kurven, skapet til barna. Undertøy, 

genser og bukse. 

  

3.   Mottar alle sms?: 

Spør fordi det er kommet tilbakemelding til barnehagen om flere tilfeller der sms ikke 

blir mottatt.  

- Alle representert på vårt møte bekreftet de mottar sms fra oss. 

 

4.    Hente – bringesituasjon: 

Gi beskjed til en av personalet på avdelingen, andre i barnehagen ved henting. 

 

5. Det er fint om vi får informasjon ved endring i familiesituasjon, noe ekstra har skjedd 

i nære relasjoner til barnet ditt. Barn kan være ekstra sensitive og endre atferd. Det 

er som regel en grunn til det. Derfor vil vi gjerne ha kort informasjon. 

 

6. Psykisk helse/ begynnende mobbeatferd i barnehagen: 

 

Hva tenker dere foreldre her? 

Svar: 

- Grupperinger, noen er i lag og ikke inkluderer andre barn i leken 

- Venn: Har ingen å være med, kan barna si hjemme….. 

- Viktig med god kommunikasjon mellom hjem og barnehage.  

Barnehagen si ifra når vi ser godt samspill mellom barn som ikke bestandig leker 

sammen. Kan videreføres hjemme med kontakt utenom barnehagen og danne 

nytt vennskap. 



- Dialog hjemme med ditt barn – hvordan vi snakker om hverandre.   

- Snakk med barnet ditt hjemme om hva som er fint og si og mindre pent å si. 

- Grunnleggende folkeskikk. 

 

Tove informerte om Oscar sitt «Kommunikasjonspass». Det kan dere etter hvert lese 

gjennom. Det blir hengt opp i gangen oppe eller nede på avdelingen. 

 

 

Takk for et godt møte 😊 

 

Personalet på Reben 

v/Marit Danielsen 

   


