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SU møtereferat 26.04.16 

  

Sak nr. 

 Velkommen  
Bente ønsket velkommen med skrøyd fra barnehagesjefen Monica Buvig Stenseth. 
Det har vært mye positiv omtale i aviser og sosiale medier om alt det bra arbeidet som 
gjøres i barnehagene i Stavanger. Et samlet kommunalstyret (politikerne som sitter i 
Oppvekststyret med ansvar for barnehagene) uttalte seg med lovord, ros og 
superlativer om Stavangerbarnehagen etter behandling av årets Brukerundersøkelse. 
Dette er svært imponerende tall og viser at det er stor kompetanse og kvalitet i 
barnehagene i byen vår! Satsing på kompetanse og kvalitet gjennom 
Stavangerbarnehagen må fortsette, vi må stå sammen om å løfte barnehageområdet 
videre!  

6/16 Informasjon: 
Sykefraværet er på 14% i begynnelsen av året. Dette er høyt. Styrer jobber sammen 
med personalet kontinuerlig med nærværsarbeid for å få tallet ned. Det er 
langtidssykefraværet som er størst (korttidsfraværet er lavt 2,3%). Noe skyldes 
kroniske helseplager hvor det søkes om uføretrygd i deler av stillinger.                    
FAU ønsker å bidra i arbeidet og det ble lagt frem forslag om å invitere inn HMS 
avdelingen til et foreldremøte i forhold til sykdom hos barn. Eventuelt lage en plakat i 
forhold til dette med retningslinjer for foreldre. Foreldre være flinke til å gi sosial støtte 
til personalet i hverdagen. 
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Pedagogisk arbeid: 
Personalet fortsetter endringsarbeidet med blant annet den autoritative 
voksenrollen. Kommunens nye plan «Stadig bedre» (ligger på Hjemmesiden) 
har i år fokus på Inter kulturell kompetanse. Personalet var på kurs i januar. 
Dette skal vise igjen i vårt arbeid fremover. Vi har tatt utgangspunkt i tre 
punkter i Brukerundersøkelsen som vi vil jobbe mer med  

 Generelt bhg. Fysisk inne og utemiljø, hva skal prioriteres og hvordan kan vi tenke 

kreativt for å løse utfordringer. 

 Medvirkning – foreldremedvirkning  

 Relasjoner mellom barn 

Vi hadde en god brukerundersøkelse. FAU hadde noen kommentarer på små avdelinger i 

forhold til trygge lekesoner inne/bruk av lekerom/leker ikke tilgjengelige/leker med lyd/ 

som personalet skal se på. 

 
Økonomi   
Vi har med oss merforbruket fra i fjor. Vi regner med å komme ut i null i løpet av året. 
Nok personal på avdelingene er viktig. Lønn, til blant annet vikarer, er vår største 
utgiftspost. Budsjettet gir ikke mye rom ellers til å handle inn utenom det mest 
nødvendige. FAU oppfordrer oss til å se på muligheter hva dere foreldre eventuelt kan 
bidra med. For eksempel brukte leker/spill/ utstyr/stoffer/garn ol. 
FAU ser ut som de har noen midler igjen i hvert bygg. Personalet kan lage en 
ønskeliste over utstyr.  
 
Port 
FAU ønsker å være med å oppmuntre foreldre til å åpne og lukke porten, og selv gjøre 
dette, ikke la barna få lov. Porten som deler av uteområdet i Tjensås har vært 
vanskelig å få opp/lukke. Bhg har ved flere anledninger fått kommunen til å prøve å 
gjøre denne bedre. På dugnaden skal FAU og smøre portene. 

7/16 Felles foreldremøte 14 mars møte var en suksess med over 230 foreldre. Veldig bra 
foredrag av psykolog spesialist Engelien. Dårlig oppmøte fra vår barnehage. 
Foreldremøte for nye familier i vår barnehage Tjensvoll 31 mai og Tjensås 1 juni. 

8/16 Tradisjoner 
Sommerfest Tjensås – avslutningsseremoni for førskolebarna mandag 6 juni 
I Tjensvoll tirsdag 31 mai – mer info kommer på avdelingene! 
Sommerturer 
Småbarnsavdelingene skal til Sørmarka Økologisk gård torsdag 2 juni 
3 – 4 åringene reiser til Trollskogen på Hundvåg torsdag 9 juni  
6 – åringene reiser til Kubbetjønn tirsdag 7 juni  
Overnatting førskolebarna torsdag 2 juni 

9/16 Dugnad i begge bygg onsdag 11 mai kl.15 – 17  
Personalet lager lister  
Det serveres pølser og saft  
Foreldre har ansvar for sine barn når de kommer  

10/16 Eventuelt  
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Neste møte: 

Innleveringsfrist for saker til neste møte:  
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