
Referat fra møte i SU 11.desember 2018 

 

Tilstede: 

Espen Slette (repr. Eikenøtta) 

Silje Vegge (repr. Oddernes) 

Inga Lill Aamodt Flaa (repr. eier) 

Heidi Engen (repr. Ansatte) 

Trine Solås (repr. Ansatte) 

Hege Dalen (repr. Ansatte) 

Anne Gro S. Kvernes (repr. eier) 

 

Forfall: Svein Løken (repr. Furustubben) 

 

1. Gjennomgang og informasjon om web-rapport 2018. 

Rapporten viser hvorvidt barnehagen driver innenfor gjeldende lover og 

forskrifter med hensyn til bla. pedagognorm, areal ute og inne. Vi fikk ingen 

merknader og er dermed godkjent. 

 

2. Foreldreundersøkelse 2018. 

Vi fikk god svarprosent, 74%! Takk til alle dere som svarte! På spørsmålet 

om tilfredshet fikk vi 4,8 poeng på en skala der 5 er best. Det er vi svært 

godt fornøyd med! Vi fikk ikke god score på mattilbudet vårt, og vi 

ønsker å vite mer om hva som ligger bak dette. Ta gjerne kontakt og gi 

oss innspill slik at vi kan gjøre ting bedre. Resultatet legges etter hvert ut 

på hjemmesiden vår og på barnehagefakta.no. Personalet skal jobbe 

med undersøkelsen på planleggingsdagen 2.januar. 

 

3. Informasjon om samtaleverktøy for førskolebarn. 

Pedagogene i barnehagen har deltatt på kurs om vold og seksuelle 

overgrep. (Med Siri Søftestad og Inger Lise Andersen). Til våren kommer 

vi til å ha samlinger med førskolebarna der dette er tema. Vi kommer 

med mer informasjon på foreldremøte i januar/februar.  

 



 

4. Eventuelt. 

 Informasjon om barnehagens retningslinjer for bruk av I-

pad/skjermtid: 

Vi har utarbeidet barnehagens digitale plan. Utdrag fra planen: 

Vi bruker digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet for eksempel når vi skal 

formidle noe om et tema. Da ser vi gjerne en film sammen for å få et felles 

utgangspunkt. (Eksempel på tema: Hakkebakkeskogen, Karius og Baktus, 

Miljøarbeid). Vi bruker også film for å skape en felles referanse i lek.  

I-Pad skal brukes sammen med voksne og bidra til at barna lærer. 

Vi spiller mye musikk og hører eventyr via mobiltelefonene. 

Skjermtid: 

I gjennomsnitt 30 min pr. uke. 

 

 Oddernes neste år? 

Endelig vedtak om Oddernes består 1-2 år til, blir fattet i bystyret 

onsdag 19.12. FAU v/Silje vil kalle inn foreldrene på Oddernes til et møte 

om dette i januar.  

 

 

 

 

 

Referent: 

Anne Gro S. Kvernes 

 

 

 


