
BORD 1  BARN OG UNGE 0-5 ÅR 
 
Innspill vedr HELSESTASJONEN 
 

• Ønske om hyppigere helsekontroller på små barn 
• Lavterskeltilbud på helsestasjonen 
• Åpningstidene: beklager at HS stenger allerede kl 13 
• Hs bør presentere tilbudene sine blant befolkningen 
• Ønsker fortsatt helsekontroll for eksempel på skolen nær barnets bosted i 

stedet for i sentrum 
• Tilbud til foreldre: temakvelder 
• Fast helsesøster som er tilknyttet hver barnehage 
• Ønske om at helsestasjonen har egen nettside som kan betjene publikum; 

svare på spørsmål osv 
• Viktig at hs følger barnet gjennom hele oppveksten 

 
Barnehagen: 
 

• legge godt grunnlag for gode vaner 
 
KULTURELT MANGFOLD: 

• bruke tolk daglig i barnehagen ndg flerspråklige 
• få oversatt skriftlig informasjon fra bhg til foreldrene 
• lære tospråklige barn norsk + ha morsmålslærere 
• sjåfør i barnehagen som er behjelpelig med henting og bringing 

 
foreldresamarbeid: 

• legge foreldresamtaler til tider som passer småbarnsforeldre 
• bli møtt på en god måte i barnehagen hver dag 
• Lage en arena i barnehagen der foreldre kan treffes utenom barnehagetid 
• Barnehagen bør ha gode planer for et godt kosthold og å være i aktivitet, være 

rollemodeller for foreldre og barn 
• De ansatte i barnehagene kan oppfattes som arrogante (ovenfra-ned-

holdning) 
• Tydeliggjøre foreldres oppdrageransvar bedre 
• Temabaserte kurs for foreldre 

Personalet: 
• flere menn i barnehagen- viktige forbilder 
• må ha ansatte som er interesserte i faget 
• rette folk på rett plass 
• flere pedagoger inn i barnehagen,- framheve lekens betydning 
• sentrum som tema i barnehagen ( plakater/figurer) 

 
Barnehage; eksterne samarbeidspartnere 
 

• samarbeide med lokale  lag/foreninger om felles dugnad i barnehagen. Bruke 
facebook mer aktivt. 

• samlokalisering mellom barnehage og eldresenter 



• opprette ”familiens hus”. Samordning av relevant kompetanse/servicetorg 
• markedsføre ÅPEN barnehage som et gratis barnehagealternativ for 

arbeidsledige fedre og mødre 
• styrke samarbeidet om overgang barnehage skole 
• engasjere kunstnere til workshop i bhg 
• barnehagene må bruke sentrum mer aktivt. 
• ”adoptere ” en pensjonist i barnehagen ( overføring av forteller tradisjon/ 

historie,- være med på tur  osv) 
• Lære av hverandre på tvers av bhg og andre instanser i kommunen 
• Oppmuntre til mer aktiv bruk av nærmiljøene; både barn og foreldre 

 
 
Annet 
 

• behov for oppgradering av lekeplassene 
• oppgradering av svømmehallene 
• dyre kulturtilbud for barn ekskluderer de med dårlig råd 
• Kommunale bygg bør invitere til flerbruk og familievennlig tilrettelegging 
• Behov for sentrumsnær barnehage 
• Styrket Kollektivtilbudet  i forhold til utkantbarnehager 
• Barnehagene bør ha egne sjåfører henting/ bringing  
• Frivillige sjåfører ( frivillighetssentralen) 
• Velforeninger må få ansvar for å skape møteplasser i nærmiljet 
• Gratis vanntilvenning/svømmeopplæring i alle bassenger i kommunen 
• Oppmuntre de foreldrene som velger å være hjemme med barna 
• Ønske om et dagsenter for barn med spesielle behov, i nært samarbeid med 

barnehagene 


