
Oppsummering etter FAU Møte 02.11.2022: 

 

 

(English below) 

 

FAU har hatt møte på den 2. november, og har diskutert følgende saker 

1. Gjennomgang referat fra forrige FAUmøte og SUmøte  

2. Lage årshjul FAU 

o FAUmøte 29. november for å gå gjennom årsplan SU, som skal vedtas 30. nov 

o FAUmøte 9. januar – diskutere temaer, planlegge lysfest 

o Lysfest med grøt senere januar/starten av februar 

o Dugnad april/mai 

o FAU møte 

o Sommerfest mai/juni 

3. FAU har laget en liste med tema som vi ønsker å diskutere i FAU i løpet av året. 

o Åpningstider 

o Matordningen 

o Tur/aktivitetstilbud i barnehagen 

o Trivsel hos ansatte 

o Kontinuitet i FAU ved slutt/start av barnehageåret 

4. Kommunikasjon med foreldre 

o Via hjemmesiden skal det sendes ut en melding med agenda i forkant av møter, 

og et referat i etterkant. 

Ta kontakt med FAU hvis du har noe du ønsker å diskutere eller har innspill. Du kan gjerne ta 

kontakt med representanten fra din avdeling, se ark som er hengt opp på tavla for 

kontaktinformasjon. 

 

 

English 

FAU has had a meeting at Nov 2nd, and has discussed the following subjects: 

1. Review of meeting notes from the previous SU and FAU meetings. 

2. We set up a calendar for FAU activities/meetings during this year 

o Meeting 29th of November to discuss the two-year plan for SU 

o Meeting 9th of January – discuss topics listed below, plan winter event called 

Lysfest 

o Lysfest end of January/start of February 

o Dugnad April/May 

o FAU meeting 

o Summer party May/June 

3. FAU has set up a list of topics that we would like to discuss during this year. 

o Opening hours 

o Food in the kindergarden 

o Activities in the kindergarden, going for walks 

o Well-being for employees 

o Continuity in FAU at the end/start of the year 

4. Communication with parent 



o There shall be sent out notifications to the parents in front of FAU-meetings, as 

well as meeting notes afterwards. 

Get in touch with FAU if you would like to discuss any topic regarding the kindergarden. For 

contact information of the representatives for your section, take a look at the blackboard. 

 

 

FAU  

 


