REFERAT FRA FORELDREMØTET 11.10.16
Det var 33 av de 71 barna som var representert.
Sak 1. Presentasjon av personalet.
Se oversikt i årsplanen over alt personell.

Sak 2. Generell informasjon.
Vi har gjort en del asfaltering ute, og skal få gjort litt mer, skal også få tømt og spylt gjennom
slukene som står ute på plassen slik at vannet renner ned i dem.
Vi jobber med barna i ulike aldersbestemte grupper når vi jobber med de forskjellige
temaene i årsplanen, dette gjelder også når vi jobber med nasjonaldager, drar på turer ol.
Foreldrene er fornøyde med facebook siden.

Sak 3 Årsplan.
Forslag til Årsplanen ble lagt ut på facebook i forkant, den ble og lagt ut på hjemmesida slik
at det var mulighet for alle foreldrene å lese den. Vi har mange av de samme temaene fordi
vi mener at disse er viktige. Vi jobber mye med sosial kompetanse, fysisk aktivitet, helse og
språkstimulering. Så har vi ulike temaer i tillegg til dette (se årsplanen) Det var ingen
kommentarer til årsplanen på foreldremøte. Årsplanen er godkjent.

Sak 4 Diverse - Syke barn, klær, turer osv.
o Pass på at barna har nok skifteklær i barnehagen. Når dere tar hjem noe våt, vær så
snill og ta med nye klær neste dag i barnehagen. Husk å sjekke regntøy og
kjeledresser med jevne mellomrom for innimellom må det vaskes. Når
vottesesongen begynner for fult, pass på at vottene blir tatt hjem for vask, det blir
fort sur lukt i dem.
o Barnehagen prøver å være så mye som mulig på tur, så pass på at barna har klær og
ikke minst skotøy som egner seg til tur bruk.
o Det er lurt at barna har ullundertøy.
o Vi har gjennom uken en del faste aktiviteter som vi gjør med barna utenom de
temaene som står i årsplanen. Dette gjelder bl.a. data, gym, språkstimulering,
musikkstunder og lignende. Se for øvrig oversikt over disse i årsplanen.
o Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Vi skal ha en dag
27.12.16. den neste dagen blir mandag 2. januar. De resterende dagene har vi ikke
bestemt, men dere vil få informasjon i god tid før når disse blir.
o Barnehagen brukes som øvingsinstitusjon for elever fra barne- og ungdomsskolen,
videregående skole, høgskolene, NAV. I tillegg har vi personer i språkpraksis fra VIO.

Vi har barn fra mange nasjoner så det er også viktig at vi og har voksne fra flere
nasjoner.

Sak 5 Litt informasjon om ulike kurs vi går og foreldreveiledningskurs (psykologisk
førstehjelp, DUÅ (de utrolige årene), COS ( circle of securety) .
Litt generell informasjon om hva disse kursene går ut på, hva, hvorfor, når og hvordan vi kan
bruke dem og at også foreldre har mulighet for å gå foreldreveiledningskursene.
Film: psykologisk førstehjelp (opplæringsfilm). Grønne tanker glade barn. Vi ser filmen på
Youtube og snakker litt om den etterpå. ( https://www.youtube.com/watch?v=XTUyXgXlYF4
)
Sak 6. Natursti og grilling for barn, foreldre og personell i uke 45 ( 7-11 november )
I fjor markerte vi Friluftslivets år ved å ha grilling og natursti ute sammen med barn, foreldre
og personell. Alle hadde det bra og synes at dette var en flott opplevelse. Vi skal derfor
gjenta dette i år iløpet av uke 45. Vi ser an været og bestemmer en dag og kommer med
mer informasjon når det nærmer seg.

Sak 7. Valg av foreldrerepresentanter
Stine Hansen (Langbein) og Gunnar Bjørkli (Minni) er valgt som foreldrerepresentant
Vara: Thomas Hansen og Stine Rystad

Sak 8 Eventuelt
Det ble tatt opp og stemt over hvilket klokkeslett det passet best å ha foreldremøte. 30 mot
3 stemte for at vi skal fortsett å ha møte kl.20.00
Vi prøver å ta opp hvordan vi skal markere ulike nasjoner og hvordan vi skal avgjøre hvilke
nasjoner vi skal feier, men det ble ikke noen diskusjon eller løsning på denne
problemstillingen.
Vi kommer i nærmeste fremtid til å ha en uanmeldt brannøvelse.
Fredag 21 oktober skal vi ha bamsesykehus (barna må gjerne ta med bamser) og besøk av
ambulanse og ambulansepersonell i barnehagen

Vi takker alle som hadde tid til å møte på foreldremøtet.
Mail: post@osanstuabarnehage.no
Web: www.osanstuabarnehage.no

