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Ansv 

 
Web - tilsyn 

 
Kort gjennomgang av innhold i tilsynsrapporten. 
Ingen avvik og kommentarer ved godkjenning 
 

 
 
 

 
Innspill til prosjekt 
« Sone Øst 
barnehage» 

 
Foreldre i SU har ikke merket store endringer i forhold til 
sammenslåingen. De har likevel en tanke om at det ideelt sett vil være til 
beste for barnehagen å ha styrer tilstede i på huset hver dag. De er 
ellers opptatt av hvilke erfaringer personalet i barnehagen har gjort seg 
til nå i prosjektperioden. Cathrine og Karin fortalte litt rundt dette. 
Erfaringene er preget av at det har tatt tid å vende seg til en ny 
situasjon, men at ting fungerer bra. Prosjektet varer frem til desember 
2017, og evaluering påbegynnes til høsten.  
 

 
 
 

 
Foreldremøte med 
tema / sosialt 
arrangement våren 
2017 

 
Erfaringer viser at foreldre deltar i større grad på uformelle 
arrangementer enn eksempelvis temakvelder. Derfor satser vi mer på de 
sosiale tiltakene. 
Påskefrokost, sommefest, ol. 
 
Juletrefest/måneskinnstur: Ansatte ønsker ikke å delta på disse 
arrangementene videre fremover, og det blir videre opp til foreldrerådet  
om tradisjonen skal fortsette som arrangementer i regi av kun foreldre. 
Tas opp i foreldreråd til høsten. 
 
17-mai feiring i barnehagen den 16.mai. Erfaringer fra i fjor tilsier at ruta 
for toget kortes ned i år. SU hjelper til også i år, slik at arrangementet 
kan avvikles om ettermiddagen. Nærmere beskjed kommer. 
 
Forslag om å arrangere «byttedag» for barneklær. Kanskje i forbindelse 
med FN-dagen? 
 
Enighet om å ikke detaljplanlegge alle arrangementer allerede i august, 
men ta litt etter hvert utfra hva det er interesse for. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Div. info 

  

 Oppvekststyret har vedtatt at Sone Øst barnehage kan prøve ut 
bemanningsbyrå i forhold til vikarbruk. Dette er meget 
tidsbesparende for oss fordi gode vikarer er vanskelig å skaffe. 
Vikarbyrået har jevnt over gode vikarer og det er ikke dyrere enn 
vikarene vi skaffer selv. Ulempen er at det ofte er forskjellige 
vikarer fra gang til gang ( korttidsfravær )  

 T3- 13 av 21 svar pr. 29.mars, fristen ble forlenget og noen flere 
svar kom inn. Resultater legges frem på neste møte i SU i 
mai/juni. 

 Opptak- Vi har 5 ledige plasser for barn over 3 år. Foreløpig 
usikkert om vi må ta inn yngre barn for å dekke opp. Har barn 
under 3 år på søkerlistene. 
 

 

 
Økonomi 

 
2016 : Barnehagen hadde i 2016 et overskudd på 110.000. Disse 
midlene overføres til barnehagens disposisjonsfond. En del av dette 
disposisjonsfondet skal brukes til opprustning av utelekeplassen 
 

 
 
 

 
Samarbeid bhg / 
skole 

 
Godt samarbeid mellom skoler og barnehagene i området, har jevnlige 
samarbeidsmøter.  Dette er svært viktig for å sikre at overgangen fra 
barnehage til skole blir så god som mulig for barna. 
Overføringsskjema fra barnehage til skole har vi hatt noen år, dette er 
viktig informasjon som sier noe om barnets styrker, interesser og 
kanskje noen utfordringer. 
Nye tiltak: 

 4. klasse elever ( som blir faddere for 1. klasse) fra Vardåsen 
skole kommer ca. 4 g.pr.år og leser for barna i barnehagen. 
Dette ser vi på som en vinn / vinn situasjon. 

 Felles foreldremøte februar 2018 for foreldre som har barn som 
skal begynne i 1.klasse august 2018. Representanter fra 
barnehage, SFO og skole er representert i møtet. Innhold til 
møtet er foreløpig på planleggingsstadiet  

 

 
 
 

 
Eventuelt 

 

 Innspill fra foreldregruppen: Ønske om at «kosemat» skal kunne 
spises av alle barn, ikke bare kjeks som erstatning til de som  
ikke tåler laktose/nøtter/gluten. Vi ble enige om at barnehagen 
kjøper inn laktosefri melk, og lager/planlegger «kosemat» alle 
kan spise så langt det er mulig. 

 Skiutstyr som barna har vokst fra tas imot med takk i 
barnehagen. Ikke alle barn har tilgang på ski hjemme. 

 Kasserer kan fortelle at SU har ca.9000,- på kontoen etter 
juletrefesten. Pengene er ment brukt til ting som kommer barna 
direkte til gode i hverdagen. Eks. solkrem til avdelingene, 
fellessamlinger, osv. 

 Facebookside for foreldrene i Askeladden er oppe og går, men 
det har ikke vært stor aktivitet til nå. Lukket gruppe som nå har 
39 medlemmer. 
Uheldige diskusjoner har ikke vært et problem, og retningslinjene 
for bruk av sida ser ut til å fungere bra. 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


