
 

 

MØTEREFERAT FAU-BERGTORASVEI BARNEHAGE 12.10.2021 

 

Tilstede:  

Rachel Homme, Oddvar Nesland, Kjerstin Loland Vangsnes, Nina Borchgrevink, Lene 

Wessman Skeie, Trine Solås, Inga Lill Aamodt Flaa, Anne Gro Skjæveland Kvernes 

Forfall:  

Bjarte Sandal, Bjørnar Gundersen, Janne Tobiassen Kolstad 

 

 

1. INFORMASJON OM FORELDRERÅD OG FAU 

Ifølge barnehageloven skal alle barnehager ha et foreldreråd. Det består av alle foreldrene i 

barnehagen. Det skal sikre at alle foreldre får mulighet til medinnflytelse på barnehagens 

virksomhet. Det er vanlig at foreldrerådet lager et arbeidsutvalg på 3 til 5 personer. Vi har 4 

personer, en fra hver avdeling + vararepresentantene (4 personer). Foreldrenes representanter 

til SU, velges fra dette arbeidsutvalget. 

Foreldrerådet skal: 

Fremme felles interesser 

Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. 

Arbeidsutvalget (FAU) i Bergtorasvei barnehage, består av følgende personer: 

Bjarte Sandal, pappa til Sebastian, representerer Barnåla 

Lene W. Skeie, mamma til Isak, vararepresentant Barnåla 

Bjørnar Gundersen, pappa til Marcos, representerer Furustubben 

Nina Borchgrevink, mamma til Alma, vararepresentant Furustubben 

Oddvar Nesland, pappa til Amund, representerer Lyngtua 

Janne T. Kolstad, mamma til Lucia, vararepresentant Lyngtua 

Rachel Homme, mamma til Elvira, representerer Eikenøtta 

Kjerstin Loland Vangsnes, mamma til Henrik, vararepresentant Eikenøtta 

 

2. INFORMASJON OM SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER 

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. SU kan gi råd og komme 

med innspill, sette i gang tiltak som kan skape kontakt mellom partene, som dugnad, 

temakvelder og ulike markeringer. SU har også et ansvar for å holde kontakt med 

nærmiljøet/lokalsamfunnet. Su skal fastsette årsplanen og kan bidra til å utforme innholdet i 

den. Samarbeidsutvalget skal bestå av like mange foreldre og personale. Eier er representert 

v/enhetsleder. 

 

3. KONSTITUERING AV SU 

Samarbeidsutvalget i Bergtorasvei barnehage består av følgende personer: 

Leder: Rachel Homme, mamma til Elvira (Eikenøtta) 

Vara: Bjørnar Gundersen, pappa til Bjørnar (Furustubben) 

Sekretær: Oddvar Nesland, pappa til Amund (Lyngtua) 

Vara: Nina Borchgrevink, mamma til Alma (Furustubben) 

Trine Solås, representerer ansatte 

Inga Lill Aamodt Flaa, representerer ansatte 



 

 

Anne Gro S. Kvernes, representerer eier 

 

4. DUGNAD 

SU ønsker å foreslå dugnad en ettermiddag til våren. 

 

5. EVENTUELT 

Til møteinnkallelsen: 

Anne Gro Hadde sendt ut e-post, som viste seg å havne i søppelpost til flere av deltagerne. Til 

neste og andre møter, skal møteinnkaller (Anne Gro), sende ut sms med påminnelse om å 

sjekke e-post. Vil også be om tilbakemelding om du kommer, eller ikke kommer. 

Trygt og godt barnehagemiljø: 

Alle ansatte i barnehagen jobber hver dag for at alle barn skal ha et trygt og godt 

barnehagemiljø. Vi ønsker en god og tett dialog med foreldre/foresatte i forhold til små og 

store hendelser i hverdagen. Alle foreldre oppfordres til å ta kontakt med pedagogisk leder på 

avdelingen, eller Anne Gro dersom det er noe de er bekymret for, lurer på, tenker på. Det kan 

handle om eget barn, eller noe i barnegruppa. Barnehagen tar kontakt med alle involverte 

foreldre dersom deres barn er involvert i hendelser som vi tenker at vi må ha en dialog 

omkring. 

Foreldresamtaler: 

Avdelingene starter med samtaler i november. 

Be om samtale tidligere dersom dere ønsker det. 

Rajshahi-løype: 

Torsdag 21.10 arrangerer barnehagen et arrangement der pengene vi får inn går til 

Kristiansands vennskapsby, Rajshahi. Deltagelse koster kr.100,- pr.familie, men det er lov å gi 

mer. Mer informasjon ligger på hjemmeside og henger i garderobene. I tillegg til 

arrangementet med foreldrene skal barna, som vil, løpe runder på Get-banen på dagen. Hver 

runde kan symbolisere en sum som eventuelt foreldrene velger å gi til Rajshahi. 

Ledig stilling for Barne- og ungdomsarbeider: 

Anne-Liv har sagt opp sin stilling og vi lyser derfor ut denne stillingen. Tiltredelse er 

1.1.2022. Anne-Liv ønsker å jobbe med noe helt annet enn barnehage og har derfor tatt dette 

valget. Vi kommer til å savne henne, men ønsker lykke til med det hun ønsker å gjøre. I 

forbindelse med ansettelse av ny medarbeider, kan det bli interne endringer. 

Vikarer: 

Vi har fortsatt vikarer for Kjersti og Berit på Furustubben/Barnåla. Prøver å få noen som kan 

jobbe i hele Berits sykemeldingsperiode. 

Grøtfest: 

Det ble diskutert om grøtfesten kan arrangeres i år. FAU vil tenke på det og eventuelt komme 

med forslag om et alternativt arrangement ute. 

 
 

 

 

 

 

Referent: 

Anne Gro Kvernes 


