
Referat fra møte med Samarbeidsutvalget 25.03.2019 
Til stede: Karin Strømme, Johanne Omarhaug, Silje Amdal, Frode Johnsen  

Fraværende: Hilde Gunn Tverå  

Ref. Johanne Omarhaug 

Foreldreundersøkelse 
Karin går gjennom foreldreundersøkelsen. Denne ligger vedlagt i slutten av dette referatet. 

Punkter barnehagen jobber videre med ut fra resultater i undersøkelsen: 

Uteområdet: Vi står på listen for utbedring av uteområdet.  

Mat og måltid: Vi har begynt å gjøre noe med det. Vi prøver å forbedre og tilby sunnere og mer 

variert mat i barnehagen. Det blir ikke middag hver dag. Vi har satt opp en fast plan for måltid, og hva 

vi vil tilby barna hver dag. Det blir blant annet servert fiskepudding på brødskiva, røkt laks, avokado, 

paprika, agurk og eggeomelett på de forskjellige dagene. Innimellom kommer vil til å lage varmmat. 

Informasjon: Barnehagen opplever at det er en del informasjon som ikke når ut til foreldre, og det 

kommer frem i undersøkelsen av foreldre heller ikke mottar all informasjon. Tips fra foreldrene i SU: 

Opprette en lukket Facebook-side der kun ansatte i barnehagen kan publisere for å informere om 

ting som skjer i barnehagen. Dette er da ikke ment som en side for deling av bilder og hverdagen på 

avdelingene. Det kommer forslag om å opprette en Facebook-bruker for hver avdeling, slik at 

informasjon kan publiseres på vegne av dem på denne siden for Søm barnehage. Barnehagen stiller 

seg åpen til forslaget, og skal vurdere dette.  

Foreldremøte: Foreldreundersøkelsen sier at foreldremøtene ikke oppleves ulikt og at vi har et 

forbedrings- potensiale her. Barnehagen planlegger å holde et foreldremøte for de nye på våren, og 

et for alle på høsten.  

Tips fra foreldrene i SU: Bruke foreldremøtene som en arena for foreldre å bli kjent med hverandre 

Gutter vs. jenter 

I det siste har det vært en del fokus på gutter i skolen, og at skolen må bli bedre til å løfte gutter 

frem. SU diskuterer saken. Søm barnehage bruker hverdagssituasjoner til lek og læring, og forbereder 

barna på overgangen fra barnehage til skole. Barna lærer å skrive navnet sitt, vi jobber med engelsk, 

leker med språket, og bruker anledninger i hverdagen til å leke med matematikk. 

Soverutiner: 
Etter ulykken som skjedde i Bergen, har Søm barnehage sovevakter sammen med barna hele tiden. 

Barnehagen oppfordrer foreldre til å sjekke og vedlikeholde selene i vogna. Karin legger ut et skriv 

om soverutiner på hjemmesiden til barnehagen.  

Økonomi: 
Barnehagen gikk 183 000 kr i minus i 2018. I dag er det 13 barn i alderen 1-3 år, og 16 barn i alderen 

3-6 år i Søm barnehage. Oppfordrer ansatte i barnehagen til å spørre foreldre om å hjelpe til med 

praktiske ting. 

Sommerfest: 
Sommerfesten 2019 blir 6. juni. Foreldrerepresentantene skal sjekke sponsing av pølser. Det kommer 

til å bli salg av mat uansett. Foreldrerepresentantene tar også ansvar for kakesalg, og tar barna med 



på dette. Barna kommer til å stå for noe av underholdningen, mens foreldrerepresentantene 

planlegger aktiviteter og annen underholdning. Det blir gitt informasjon om hva pengene går til. 

Barnehageåret 2019/2020: 
Barnegrupper: 14 barn i alderen 1-3 år, og 14 barn i alderen 3-6 år.  

Sone Øst er ikke lenger et prosjekt, men inngår som vanlig drift med felles ledelse for fem 

barnehager – Søm, Askeladden, Veslefrikk, Jordbærveien og Hamretun barnehage.  Bystyrevedtak 20. 

mars 2019. 

Fritidsetaten og dugnad: 
I fjor fikk Søm barnehage stå for kaffe- og kakesalg under en forestilling i Bydelshuset, og fikk beholde 

pengene som kom inn.. Dette tilbudet har vi fått i år igjen. Foreldrerepresentantene stiller seg meget 

positiv til dette. Inntektene går til barnehagen. Forestillingen blir 27. april 2019. Foreldre i Søm 

barnehage blir da ansvarlig for å bake kaker. Det må være 3-4 foreldre som stiller opp til å stå i 

kafeen.  

Neste møte for Samarbeidsutvalget blir 20. mai 2019, kl. 17.00. 
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Ute- og innemiljø 3,9 

Relasjon mellom barn og voksen 4,6 

Barnets trivsel 4,6 

Informasjon 3,8 

Barnets utvikling 4,4 

Medvirkning 4,1 

Henting og levering 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,2 

Tilfredshet 4,5 

Samisk bolk - 


