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 REFERAT SAMARBEIDSUTVALGET 

Dato/tid: 11.oktober 2018                       

Sted: Askeladden barnehage 
Deltakere: 
Fravær: 
Referent: 

Renate, Marthe, Ma, Marianne, Tor, Inga, Cathrine, Linda, Kari, Karin 
 
Linda 

 

Sak 
   

 

1/18 
Konstituering av 
samarbeidsutvalget 

Leder: Marianne Aanonsen 
Referent: Linda Lien 
Foreldrekassa: Tor Skarprud 
 

2/18 
Samarbeids -
utvalgets oppgver. 

Samarbeidsorgan mellom hjem og barnehage. Samarbeidsutvalget skal få seg 
forelagt saker / informasjon som er viktig for foreldre og vite / mene noe om. Skal 
være med å fastsette årsplan og ha innblikk i økonomi. 
Bidra i mer uformelle arrangementer. 
Torsdager kl. 18.30 er god møtedag / tid for alle. 
 

Sak 3/18 
Facebook siden 

«Foreldre i Askeladden barnehage» -  
En side som fungerer som møteplass for å avtale å treffes utenom barnehagetid 
Er utarbeidet retningslinjer for hva denne siden skal være / brukes til. 
Marianne K Myrann har hatt ansvar for siden. Marianne Aanonsen sjekker ut 
hvem som har ansvaret dette barnehageåret. 
 

Sak 4/18 
Forut basar 

Onsdag 24. oktober, kl. 14.30 – 16.00. 
Invitasjon kommer ut til alle. 
Foreldre på Per og Pål avdeling baker kake / pizza boller ol.  
Vi trenger 3 foreldre til å hjelpe denne dagen. Vi henger opp liste i garderobene. 
De som hjelper til på basardagen slipper å bake  
Alt koster kr. 5…..lodd, kaker. Kontanter. Saft gratis. 
 

Sak 5/18 
17. mai feiring i 
barnehagen 

Informasjon om tidligere måter å feire på. I fjor feiret vi med barna i barnehagen, 
uten å gå i tog. Det var det noen foreldre som savnet å komme å se barna i tog. 
Diskusjon rundt organisering, hva med de barna som ikke har foreldre som kan 
komme, flere små barn som ikke klarer gå langt. 
Vi ble enig om følgende: Vi går i tog på fotballbanen utenfor barnehagen ca. kl. 
09.30 / 10.00. De foreldrene som har mulighet kan komme å se på. Etterpå blir 
det feiring for barna i barnehagen. 
 

Sak 6/18 
Kort evaluering av 
foreldremøte 

Flott med foreldremøte med de «nye» foreldrene først. Dette møtet vil vi neste år 
prøve å få til på våren, i forkant av besøksdag for nye barn.  
Ellers er det hva som skjer på den enkelte avdeling som er interessant for 
foreldere å vite noe om. 
Kan bli aktuellt med en temakveld våren 2019. Foreldrerepresentantene sjekker 
ut i forhold til hva som kan være aktuellt som tema. 



 

Dak 7/18 
Eventuellt 

Web – tilsyn.  
Karin og Marianne går gjennom tilsynet som kommer i desember. Innkaller ikke 
hele SU til møte, men kan evt. gå gjennom dette i første møte i vårhalvåret. 
 
Personvernloven 
Innskjerping i forhold til personvern nå i 2018. Dette får konsekvenser i 
barnehagen. Kristiansand kommune jobber i forhold til nye rutiner. 
Barnehagen har satt i verk følgende tiltak: 

 Telefonlister deles ikke lenger ut til foreldre 

 E-post adresser sendes med blindkopi  

 Bilder på hjemmesiden – foreløpig legger vi ikke ut bilder der vi ser 
ansikter på barna. Dette vil nok begrense mengde bilder på hjemmesiden.  

 Foreldre får ikke ta bilder i barnehagen. 
 
Bemanningsnorm  
Barnehagen har oppfyllt både pedagognorm og bemanningsnorm. 
 
Mattilbudet  
Innspill om det er mulig med mer variert kosthold, mindre brød.  
Personalet skal se på mulighetener, men informerer om at det går av ansattes tid 
sammen med barna.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


