
FAU-møte 29.11.2022 
Til stede: Rød, Fiolett/Grønn, Blå (2 stk), Indigo (2 stk), Gul, Hvit, Magenta, Turkis


Møteleder: Nestleder

Referent: representant fra Hvit


Møtet ble avholdt på Teams.


Saker på agenda: 1. Årsplan og, 2. Nissefest. 


1. Årsplan. Denne er sendt ut av virksomhetsleder og delt med FAU-representantene av leder. 
Kommentar fra Fiolett/Grønn vedrørende av ordet «naboavdeling» i delen av årsplanen som 
angår avdelingene for hørselshemmede barn. Hva legges i «naboavdeling»? Uttrykket bør 
presiseres. Naboavdeling bør være grønn og fiolett, og ikke grønn/fiolett og avdelinger for 
hørende barn. Ordningen slik den er i dag bør vernes og videreføres. Videre ønsket rep. fra 
Fiolett/Grønn at det blir lagt til følgende setning; «Fremming av språket og likeverdighet med 
norsk, jf. språkloven § 1c og 7». Til slutt er det ønskelig at det legges til CODA-barn, dvs 
hørende barn av hørselshemmede foreldre. Ingen innvendinger fra øvrige representanter om at 
dette tas opp i SU. Innspillene støttes. 


2. Nissefest - skal FAU arrangere dette? Alle enige om at desember er en travel måned, og at 
slikt arrangement ikke er nødvendig ettersom nissefest arrangeres på den enkelte avdeling.


3. Representant fra Turkis påtar seg verv som dugnadsansvarlig.

4. Møteleder informerte om at representant fra Turkis ikke kan fortsette med ledervervet alene. 

Hun vil sende ut e-post om dette til ledelsen og FAU-representantene. 


Innspill fra FAU-representantene: 
- Ønske om fotografering. 

- Mattilbudet - hva består dette av? Ønske om varmmat. Nye foreldre i barnehagen fikk beskjed 
om at det er varmmat ved oppstart i barnehagen i august.

- Garderobeforholdene. Det er mye klær i garderobene og ulike løsninger for klær/oppbevaring 
mellom avdelingene. Foreldre opplever at personal ikke finner skifteklær selv om dette ligger i 
barnehagen. En samkjøring mellom avdelingene hadde vært positivt, både om mengde skifeklær 
og hva som oppbevares hvor. Er det f.eks. mulig å ha nett med skifteklær inne på avdelingene? 

- Det ble sendt sms i går om at barna på Turkis måtte hentes innen kl. 15.30 grunnet sykdom hos 
personal og mangel på vikarer. Lignende melding ble sendt på Gul. Hva er reglene rundt slike 
situasjoner? 


Referent sender sakene fra forrige FAU-møte, samt nye saker fra dags referat, samme kveld som 
møtet ble avholdt slik at disse kan tas med i SU-møtet 30.11.22.


Neste FAU-møte blir på nyåret. Det er ønskelig med fysisk møte. 


