Foreldresamtale i Nome kommunes barnehager
Nome kommune har fra høsten 2012 valgt å standardisere sitt skjema for foreldresamtaler i
barnehagen.
Vi ønsker med foreldresamtalene å bidra til et samarbeid som gjør tiden i barnehagen så
trygg og utviklende som mulig for deres barn. For å få det til, er det avgjørende at det er en
åpen dialog mellom dere foreldre og personalet i barnehagen.
Nome kommune jobber tverrfaglig med å hjelpe barn og familier som strever. Er det psykisk
sykdom i familien, utfordringer med rus eller lignende, så ta kontakt med oss. Vi har
gjennom et samarbeid med KoRus Sør, Borgestadklinikken hatt spesielt fokus på
alkoholforebyggende arbeid. Frid Hansen, som er psykolog og fagsjef på Borgestadklinikken,
sier ”Det er ikke mengden alkohol du drikker, men hvordan det går ut over
foreldrefunksjonen som påvirker barnet.”
Vi oppfordrer dere til å snakke sammen om hvordan dere som foreldre bruker alkohol når
barna er tilstede. Snakk også gjerne om det med venner som dere og barna er sammen med
når det nytes alkohol.

Tidsrammen for foreldresamtalen er 30 minutter.

Dato:____________________________

Samtale mellom:______________________________________________________

□

Siden vi enda ikke kjenner barnet så godt i barnehagen/på avdelingen, blir dette en
samtale hvor vi ønsker å bli bedre kjent med barnet. Vi tar utgangspunkt i noen av
punktene bak.

□

Vanlig foreldresamtale med utgangspunkt i punktene bak.

Tilbakemeldinger fra foreldrene

Tilbakemelding
fra foreldrene
Hvordan trives barnet i
barnehagen?

Hvordan er barnets liv
utenom barnehagen
(sosialt, fritiden, familiens
nettverk etc.)?

Er det noen utfordringer i
nær familie som påvirker
barnet (sykdom, psykiske
plager, skilsmisse etc.)?
Er det noe spesielt rundt
barnets utvikling dere
opplever utfordrende
(barnets atferd,
grensesetting, leggetider
eller lignende)?
Hvordan opplever dere at
vi har nådd målene vi
satte i forrige samtale?

Har dere foreldre snakket
om tema alkohol hjemme
(se over)?
Hvordan opplever dere
foreldrene samarbeidet
med de ansatte i
barnehagen (fleksibilitet,
avtaler etc.)?

Tilbakemelding fra barnehagen

Barnehagens notater

Tilbakemelding
fra foreldrene

Barnehagens notater

Barnets sterke sider vi
jobber med.

Barnets utfordringer vi
jobber med. Arbeidet med
målene vi satte i forrige
samtale.
Sosial
utvikling
(lek,
vennskap). Hva barnet
liker å leke, med hvem,
hvor og så videre.
Barnets forhold til de
voksne.
Hvordan
rutinesituasjonen
fungerer for barnet
(måltid, garderobe,
samlingsstund etc.).
Selvstedighetstrening
(påkledning, do- trening,
hygiene, tannhelse).
Språkutvikling og
viktigheten av
språkstimulering
(kommunikasjon,
ordforråd,
begrepsforståelse etc.).
Motorisk utviking (fin- og
grovmotorikk).
Hvordan opplever de
ansatte i barnehagen
samarbeidet med
foreldrene (avtaler,
informasjon, engasjement
etc.)?
Mål vi jobber sammen om
kommende periode:

1.
2.

3.

