Referat fra foreldremøte
30/9-10

Tilstede:
Hele personalet og
Hilde Jenssen, Gunn Edvardsen, Linda T Johansen, Sissel Moland,
Silje og Remi Fredheim, Marianne Sjøberg, Trude Westermann og
Andreas Haukland.
Oppstart felles:

Linda gir felles informasjon
- alle klær må merkes, det kan bestilles eller man kan gå innom Trekanten på
”Gullongan” og kjøpe stempel.
- Tema for året ”Livet omkring oss”
- Felles temauker for avdeligene, brannvernuke 2 g pr år, matteuke, bokuke,
fiskesprell og ”hjemmehus”
- Labbetuss sin hjemmeside er oppdatert og tilgjengelig. Gå inn å besøk den. Der
vil det komme beskjeder, og evt vedlegg til årsplan. Referat fra foreldremøte vil
bli lagt ut der. www.labbetuss.no
- Viktig at dere foreldre gir beskjed ved fravær hos barna, informasjon som er
relevant som dagsform osv.
- Ikke lov å ha med egne leker/ting, dette bør foreldre ta med seg når barnet er
avlevert. Har vært en del uheldige episoder pga dette.
- Årsmøtet som var i Mars 2009, var det veldig dårlig oppmøte av dere foreldre.
Nytt nå er at vi skal prøve å ha klart forslag til styremedlemmer, så ikke valg inn
i styret er det som forhindrer foreldre i å komme. Det kan være mange viktige
avgjørelser som tas på årsmøtet, så viktig at flest mulig kommer.
I den forbindelsen har vi også endret tidspunktet til kl 2000 på årsmøtet som er
i Mars 2011 pga tilbakemeldinger fra foreldre om at kl 1800 er litt uheldig
tidspunkt pga barnevaktbehov osv.
- Vi er i gang med å utarbeide en driftsavtale med NLSH, vi har engasjert eget
renholdsbyrå fra og med 1/10-10, da Hilde er sluttet her i Sivert 70.
- Foreldre etterlyser hva som skjer på uteområdet og veggen som skal utbedres.
Nlsh har hatt anbudsrunde som har tatt tid, men nå starter arbeidet 8/11-10.

- noen etterlyser hva som skjer med bygningen? Vi vet ikke noe mer,
men med driftsavtalen mellom oss og NLSH er vi sikret å kunne drive
hele bhgåret for hvert år. Kun lov å si opp leieavtalen pr 1/8 hvert år.
Men vi er mottakelig for forslag til hvor vi kan evt flytte driften.
- Silje Fredheim(mamma`n til Mathea/Juni) inviterer til yoga på
Balansen. Sjekk hjemmesiden til Balansen

Avdelingsvis:
Månetoppen – starter med presentasjonsrunde
Hilde informerer om:
Høsten og oppstart har vært ”rolig”, max 16 barn pga ferieavvikling i
barnegruppen. I okt begynner 1 ny gutt født 2007, polsk.
Vi har jobbet med ”vennskap”. Venneregler har barna laget selv.
Etter hvert begynner vi med ”hjemmehus”, de gamle bildene blir
brukt dersom ikke nye bilder kommer fra foreldrene.
FN-dagen, fredag 30/10-10. Det blir middag, loddsalg, auksjon og
underholdning av barna. Takk for godt oppmøte av dere foreldre. Vi
fikk inn totalt 4102
Litt informasjon rundt Advent, jul og tradisjoner.
Våren – solfest når vi ser sola og bokuke.
Barnesamtaler skal gjennomføres etter hvert. Hilde gjennomgår
skjema/spm som vi benytter under samtalen.
Fastelaven – Karneval står for tur over nyttår.
Fiskesprell – kosthold, lagt fiskesuppe og fiskegryte i langform.
På tur har vi fått sett hvordan fisken ser ut inni(sløyde fisken).
Til våren er det forskningsdager på Høgskolen og da kan bhg besøke
anlegget. Tips fra Andreas.
Brannvernuke skal vi ha 2 g pr år.
Rosaruss-dåp i Mai i Rensåsen. Avslutningstur for pulverheksene i
Mai/Juni 2011.

Gjennomgang av ukeplan.
Klubbene på mandag
Pulverheksene(de eldste)
Småtrollklubben(mellomste)
Rompetrollene(de yngste)

Monica ansvar
Hilde ansvar
Sigrun ansvar

Alle fortalte kort om innholdet/planer de har for hver sin klubb.
Krongelidong – styrking av språk/munnmotorikk, Monica ansvar,
Onsdager
Turdag m/matpakke på torsdager.
- det blir fortsatt ”husfest” 1 g pr mnd
- vi har åpent mellom avdelingene fram til kl 09 om morran og på
ettermiddagen.
- Husk MERK KLÆR! Og ha rette klær til rett vær. Gå over skiftetøy
- Sagal er ei jente fra Somalia som er i arbeidspraksis hos oss
tors/fred hver uke ut Desember i første omgang.
- Internasjonal uke, FN-dagen, Bankgt har utstilling. Viser fakta om
forskjellige land, nasjonaldrakter, andre produkter samt mat. Kafè
og forestilling/underholdning.
Tilbakemelding fra foreldrene:
Andreas: flere og oftere foreldre-/personalfester.
Gunn: viktig at vi tar vare på de gode tingene i bhg, frokost, lunsj o.l
Andreas: ønsker oppfølgingslapp på allergier hos barna i bhg. For å
forhindre at dette blir med i matboksen fra de andre barna.
Pr i dag, ønsker vi at all mat med snev av NØTTER i, ikke blir tatt
med i barnehagen.

Solsia
Generell informasjon om barnegruppen, søskenpar på huset,
gjennomgang av dagsrytmen – hva gjør vi sammen med barna gjennom
dagen. Felles frokost på kjøkkenet, og vi prøver så langt det lar seg
gjør å ta i mot barna i garderoben. Men ønsker at foreldre følger
barna inn på kjøkkenet.
Anne Kristin viser til vårt grunnsyn, leser opp hvilke mål vi har i bhg
jf årsplanen.
De ansatte kommer på jobb og skal gi barna gode opplevelser
gjennom hele dagen 
Gjennomgang av ukeplan, hva gjør vi i samlingsstunden – barna får
erfaring med ulike ting.
Viktig at ALLE merker klærne til barna. Se over skiftetøy i hylla og i
kommoden, regelmessig! Ta med hjem klær som ligger i poser.
- Frokosten avsluttes 0830, hvis barnet skal spise i barnehagen må de være ankommet bhg senest 0815.
- Ring bhg hvis sykdom, kommer sent, fri eller at andre henter.
- Medisinering av barn – gjøres i utgangspunktet ikke i bhg jf
vedtektene. Dersom det avtales medisinering, skal foreldre fylle ut
fullmakt på forholdet, dosering og intervall.
- HVIS MAN HAR SAVNET KLÆR OG DE DUKKER OPP, GI
BESKJED I BARNEHAGEN!
Går igjennom tema, og de ulike områdene vi skal innom iløpet av året.
Vi ønsker å bli bedre på framvisning av bilder på avdelingen. Vise litt
hva som fyller hverdagene til barna i Labbetuss.

Innspill fra foreldrene:
- fornøyd med hvordan vi jobber
- ingen ting spesielt å ta opp
- føler at alt er okay
- ønsker sanger som vi bruker i bhg. Disse står i permen til barna.
Det vil snart komme oppslag om foreldresamtaler, hvor dere skriver
dere opp. Det vil også komme oppslag om at foreldre må ta med
bilder av familie til ”hjemmehusene”.

