
 

 

REFERAT FRA MØTE I FAU/SU 27.10.2020 
 

Tilstede: Hilde Dahlum, Rachel Homme, Stian Klouman-Lybekk, Elisabeth Drange 

Tønnessen, Sondre Brøvig, Terje Tjelland, Maria Bjerkreim Risdal, Frank Spetland, Trine 

Solås, Kjersti Kydland, Inga Lill Aamodt Flaa og Anne Gro Skjæveland Kvernes 

 

Presentasjonsrunde 

Informasjon om FAU`s oppgaver 
Ifølge barnehageloven skal alle barnehager ha et foreldreråd. Det består av alle 

foreldre/foresatte i den enkelte barnehage. Foreldrerådet skal sikre at alle foresatte får 

mulighet til medinnflytelse i barnehagens virksomhet. Det er vanlig at foreldrerådet 

lager et arbeidsutvalg på tre til fem personer. Bergtorasvei har vanligvis hatt 

arbeidsutvalg bestående av 4 personer, 1 representant fra hver av de 4 avdelingene. 

Vararepresentantene har også deltatt noe. Foreldrenes representanter til barnehagens 

Samarbeidsutvalg velges fra dette arbeidsutvalget. 

Foreldrerådet skal: 

Fremme felles interesser. 

Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. 

Informasjon om SU`s oppgaver 
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU kan gi råd 

og komme med innspill og sette i gang tiltak som kan skape kontakt mellom partene. 

Eksempel: Dugnad, temakvelder og grøtfest. SU fastsetter årsplanen og kan i 

samarbeid med FAU bidra til å utforme innholdet i den. Samarbeidsutvalget skal bestå 

av like mange foreldre som personale + eier. Bergtorasvei har 2 foreldrerepresentanter 

og 2 ansatte. Eier v/Inga Lill og Anne Gro har møte- og talerett, men ikke stemmerett 

ved en eventuell avstemming. Jfr.Barnehageloven. 

Konstituering av SU: 
Foreldrerepresentanter: Elisabeth og Terje 

Vara: Hilde og Frank 

Ansattes representanter: Kjersti og Trine 

Valg av leder og sekretær velges på første møte i SU. 

Oppsummering – anbefaling angående måltid i barnehagen. Evt forslag til 

vedtektsendring §20, kommunale vedtekter. 
Sak: Ansatte i barnehagen har erfart at de har fått bedre tid sammen med barna i 

Korona-tiden. Dette skyldes at vi ikke har tilberedt noen måltid i barnehagen. Ansatte 

opplever at den tiden med barna er verdifull i en ellers travel hverdag og har derfor tatt 

opp diskusjonen om hvorvidt vi skal fortsette med matpakker til alle måltid når vi en 

gang kommer på grønt nivå igjen. Flere barnehager i Kristiansand og ellers i landet 

diskuterer det samme. Foresatte på barnehagen har blitt involvert i diskusjonen og det 

er kommet frem ulike meninger om temaet. På stor avdeling (Lyngtua og Eikenøtta), 



 

 

ser det ut til at flertallet ønsker at vi tilbereder måltid 2 dager pr.uke, de andre dagene 

vil de ta med niste. På liten avdeling ønsker de også noe mat servert, slik at barna kan 

øve seg på å smake og flere mente at barna hadde bedre appetitt når de fikk maten 

servert. 

For å kunne endre på måltidene i barnehagen, må vedtektene endres, for der står det at 

barnehagene i Kristiansand serverer ett måltid pr.dag. (§20). En eventuell 

vedtektsendring er en lang prosess. Saken blir tatt opp til endelig behandling i SU. 

En viktig presisering er også at barnehagen uansett må og skal forholde seg til 

rammeplanen hvor det står: «Gjennom medvirkning i mat – og måltidsaktiviteter skal 

barnet motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn 

mat kan bidra til god helse». 

Foreldreundersøkelse 2020. 
Invitasjon sendes ut i begynnelsen av november. Vi håper alle tar seg tid til å svare! 

Svarene vi får vil hjelpe oss til å øke kvaliteten på tilbudet vi gir. 

Dugnad 2021. 
Behov for dugnad ble diskutert. Eventuelle oppgaver er riving av gjerde bak 

barnehagen, maling av lekeapparater og rydding/oppgradering av turplasser. SU 

kommer tilbake til dette. 

Regnskap pr.september 2020.    
Resultatet viser ett lite pluss, men vi forventer ett resultat i balanse ved årets slutt. 

Mye avhenger av hvor mye sykefravær vi får, særlig knyttet til Korona. 

Eventuelt. 

Fotografering.  

Foresatte ønsker fotograf til å ta gruppebilde dette barnehageåret. Anne Gro kontakter 

fotograf til våren. 

IST-direkte. 

Minner om at alle barn er satt på fri i Romjulen. Foreldre må selv registrere derom 

barnet skal komme disse dagene.  

Bruk gjerne IST til meldinger og registrering når barnet er syk, eller skal ha fri. 

Sikkerhetsnett – GET banen. 

Anne Gro sender ny e-post til Gimletroll. 

 

 

Referent: 

Anne Gro Skjæveland Kvernes 

 

 

 

Nettadresse FUB: www.fubhg.no 

 

http://www.fubhg.no/
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