
VI på Vestkanten



Vår vei… Implementering av Stein, saks og papir - strategi for 
å bygge sterke Barnefellesskap. Trondheim kommune (2019).

• Høst 2019: Felles foreldremøte for  
Trolla, Møllebakken og Ilsvika barnehage v / Ella Ingdal

• Januar 2020: Foreldremøter ved Trolla, Møllebakken og Ilsvika 
barnehage med kritisk refleksjoner av ulike case hentet fra  
5 foreldretips om vennskap (Redd Barna)

• Mars 2020: Brukerråd - presentasjon av  
oppsummering og forslag til plan

• August/sept 2020: Utarbeidelse av plakat og informasjonsskriv 
med presentasjon på foreldremøte september.

Barns lek og vennskap - vårt ansvar
Lek og vennskap som den viktigste faktoren for tilhørighet og  
opp levelse av å være betydningsfull. (Stein, saks,papir - en  
strategi for å bygge sterke barnefellesskap).

Samarbeid mellom ansatte i barnehage og foreldre er avgjørende for 
hvordan barnets lekekompetanse utvikles.Leken er barnas verden,  
hvor de er i bevegelse i egen og andres virkelighet, hvor undring og  
nysgjerrighet er inngang til utvidede forståelser om livet og seg selv.

Møt barns fortellinger om leik og vennskap
• Lytt til barnets fortellinger, vær varm, medfølende og ansvarlig
• Møt barnets ulike følelser
• Still åpne spørsmål, være undrende sammen med barnet
• Øv sammen med barnet på å ta andres perspektiver
• Bli kjent med ditt barns venner og foreldre - lag avtaler om hva 

som kan være gode møteplasser. Snakk med personalet i  
barnehagen - søk råd og veiledning ved behov

• Tips: www.folkom.no, 5 foreldretips om vennskap - Redd Barna

Vi bryr oss om hverandre - Opplevelse  
av tilhørighet og være betydningsfull.
Stein, saks papir - strategi for sterke barnefellesskap.



Å invitere inn til fellesskap
• Alle barn skal oppleve å bli invitert på bursdag.
• Inviter sosialt godt -  som ikke ekskluderer. Blant annet i forhold  

til alder, kjønn, vennskap, livssyn og religion. Ha dialog med  
barne hagens personal og andre foreldre.

• Bli gjerne med barnet i bursdagen hvis barnet har behov for støtte. 
• Fokuser på gleden ved fellesskap i stedet for gave. Tenk bærekraftig  

og verdien av lave kostnader.
• Deler av barnehagenes lokaler kan benyttes uten kostnad. 

Ta kontakt med administrasjonen. 
• Leie av bydelshus og klubbhus

Tips til bursdagsgaver
• Lag avtale om spleising - avklar maksbeløp.
• Tenk på at pris på gave ikke skal være økonomisk ekskluderende. 

Legg sammen til en aktivitet - feks: kinobillett/kinokort ol
• Ha fokus på gleden av å gi
• Gi noe som er selvlaget, en tegning eller noe som er pent brukt 



Eksempler på møteplasser i og utenfor barnehagen  
– verdien av å bli kjent
• Foreldremøte/ “Bli kjent treff ” i regi av personal og FAU i august/sept.
• Høstfest i regi av FAU
• Foreldremøter i samarbeid med FAU og personal m/arbeid med 

caser knyttet til Stein, Saks, Papir
• Internasjonal uke, i samarbeid med barn og personal
• Luciafrokost i regi av barn og personal
• Juletrefest i regi av FAU
• Vinterfest med kunstutstilling i samarbeid med barn og personal 

sjøen, tur i skogen m.m
• Dugnad i samarbeid med FAU og personal 
• Foreldremøte med nye foreldre juni i regi av ledelsen og personal
• Sommerfest i regi av FAU
• Bruk av Facebookgruppe
• Foreldre kan invitere til uformelle treff i hagen, parken, sjøen, 

tur i skogen m.m
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