
Referat FAU-møte


Tidspunkt: Onsdag 26.10.22

Sted: Personalrommet Auglend barnehage 


Til stede: Else Indigo, Mariann Hvit, Vegard Rød, Hilde Turkis, Sigrid Gul, Caroline Blå.

Meldt frafall: David Gul, Camilla Turkis, Grete Fiolett - grunnet tolk.

Referent: Ingrid Hvit


REFERAT 

For fremtiden må FAU-møter kalles inn til i god tid slik at tolk kan bookes. Helst to uker før møtet 
avholdes, minimum en uke.


Camilla ble valgt som leder av FAU. Vegard er nestleder. Ingrid sekretær. Andre verv og oppgaver 
blir fordelt etter behov. 


Camilla og Anne snakker sammen om fordeling av verv i FAU og SU, da det kan være gunstig at 
FAU-leder også møter i SU. Ingrid sender eopst til begge om dette. Ettersom hverken Camilla eller 
Anne har vært på de to FAU-møtene til nå, så stiller gjerne noen andre i tillegg i første SU-møte 
dersom dette er OK for SU. Både Elsa, Sigrid og Mariann sa seg villig til å møte sammen med 
Camilla/Anne. 


Gruppen snakket generelt om arrangement i regi av FAU. Ingrid hører med Evy om hva som er 
planlagt av arrangement i barnehagen for 22/23 slik at det ikke arrangeres dobbelt opp. 


Gruppen diskuterte ulike løsninger for hvordan hovedrepresentant enklest mulig kan nå ut til 
foreldrene på sin avdeling. Det har blant annet blitt gitt feil informasjon om hva som kan deles fra 
barnehagen. Barnehagen kan gi navn og telefonnummer til de foreldrene som har samtykket til sik 
deling (innhentes når man starter i barnehagen).


Saker som er meldt inn til representantene ble drøftet. Følgende saker tas med videre til SU:


1. Kommunikasjon

	 1.1. FAU ønsker å jobbe med forbedring av kommunikasjon. Både mellom FAU og 	 	
	 ledelsen i barnehagen, samt informasjon mellom ledelsen og alle foreldre. Dette fordi 	 	
	 informasjon i dag gis i ulike forum, og tidvis på en måte som kan føre til misforståelser.


	 1.2. FAU er positive til bruk av nettsiden for å dele informasjon til alle foreldre samlet. 	 	
	 Denne funksjonen må gjerne brukes mer. 


	 1.3. Det er utfordrende for FAU-representanter å nå alle foreldrene på avdelingen. Dette er 	
	 svært uheldig da det hindrer godt grunnlag for saker i FAU. Ettersom alle foreldre må ta 		
	 stilling om kontaktinformasjon kan deles til andre foreldre ifm. FAU-arbeid, så er det 	 	
	 ønskelig at det lages avdelingslister med kontaktinformasjon som deles ut hver høst.


2. Det er utfordringer på enkelte avdelinger, særlig grunnet sykdom, noe som fører til bekymring 
om barn-voksen-relasjonen. 


3. Hva er mattilbudet pr. dags dato?

1. FAU ønsker at foreldrene får beskjed om hvilken mat og mengde som barna får, altså 

at dette sendes ut snarest. 

2. Siste informasjon ut til alle foreldre samlet, er brev av 17.3.22. Foreldre tror at dette 

gjelder, altså at barna får varmmat to dager i uken. Det er meldt at dette ikke er tilfelle. 
Det er svært uheldig at det ikke er sendt ut korrigerende informasjon i samme kanal, 
ref. punkt 1.1. over. 


3. Det er svært ønskelig med varmmat ila. barnehageuken. Hva skal til for å få dette til?




4. Er det mulig å ha en vannslange og spyle barna før de skal inn når de er veldig skitne? Det er 
mye sand i uteområdet i barnehagen, og dette kan føre til renere tøy og dermed renere 
garderober. Kan også være kjekt ifm. vannlek om sommeren. 


5. Foreldre har meldt inn om at ansatte langtidsparkerer på av- og påstigningsstripene. Dette er 
uheldig. 



