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Maren:  

• Ønske velkommen til foreldremøte, takker for oppmøtet. Informere om at vi setter av litt tid 

til spørsmål eller hvis noen vil si noe til slutt.  

o Det har skjedd mye siden i høst når det gjelder barnas utvikling! Vi merker det både 

språklig, sosialt og på gruppedynamikken. Men husk at utvikling og modenhet er 

veldig individuelt, så selv om noen slutter med bleie eller trapper ned på soving er 

det ikke nødvendigvis riktig for de jevnaldrende. Både nedtrapping av soving og 

bleieslutt kan være forholdsvis store endringer i livet for barnet, så det er viktig at 

barnet er modent for det. Snakk gjerne med oss om det, vi er ikke eksperter, men har 

erfaring og bredt sammenligningsgrunnlag. 

 

o Overgang til storbarn for noen: 

Utover våren vil vi begynne med tilvenning for de som skal over til storbarn til 

høsten. Vi kommer til å dele gruppa mer etter alder, slik at noen får være med 

Bjørnungene deler av dagen. Det er en fordel at barna er vant til noen av 

forventningene som dukker opp når storbarnslivet begynner. Det blir forventet mer 

selvstendighet i påkledning, evne til å ta i mot felles beskjeder, større selvstendighet 

i måltidssituasjoner og lek. Men allikevel er det viktig å huske på at barnehagen 

tilpasser seg barnas behov, det legges til rette for både hviling, soving og bleieskift 

for de som trenger det. Ikke stress med å presse barnet til å slutte eller begynne med 

ting det ikke er klart for.  

 

Karen: 

• Vi går våren i møte, vær og føre vil variere framover. Vi vil møte både holke, sørpe, kalde dager 

og varme dager. En stor fordel hvis dere følger litt med på værmeldingen og tilpasser klær etter 

vær. Det er også slik at vi bruker de klærne vi finner i hylla som vi syns passer, så ikke ha klær 

som ikke er ment for barnehagebruk i hylla. Det er viktig for oss å gi barna gode erfaringer med 

uteliv i all slags vær og føre, derfor er klær et viktig tema for oss.  

 

• Måltider: Vi har gjort oss noen erfaringer gjennom vinteren når det gjelder måltider. Vi ser at 

de dagene vi har smøremåltider er måltidssituasjonen roligere, mer langvarig og lite 

konfliktfylt. Barnas matbokser er ofte fyllt med mye forskjellig, både god og sunn mat. Men vi 

erfarer at  det fører til mye uro, rastløshet og kresenhet. Når vi har smøremåltid spiser alle 

godt med brødskive med enkelt pålegg, et rikt utvalg i matboksen fører ofte til mindre inntak 

og mer utilfredse barn. Vi snakket om det i høst, men sier det igjen: hold gjerne matpakka 

enkel.  

 

• Spørsmål/innvendiger fra dere foreldre 

 

• De som ønsker foreldresamtale i vår gir beskjed på SMS innen fredag. 

 

  


