
Møtereferat FAU, Vålandshaugen- og Våland barnehage 

 

Dato: 27.09.22, 18-19 

Tilstede: Venke Kårtveit & Christin Bigseth 

Per Hillesøy (Vålandshaugen rød avd.), Jan Arthur Rosland (Vålandshaugen blå 

avd.), Grethe Moéll Pedersen (Vålandshaugen grønn avd.), Lina Grotmol 

(Vålandshaugen grønn avd.), Jesper Veidung Moberg (Våland avd. dragehulen), 

Lenita Hernerud (Våland avd. skattekammer) 

Forfall: Sara (Vålandshaugen gul avd.), Melissa (Vålandshaugen blå avd.) 

 

 

Saksliste Referat 

Christin B. informerer • Venke Kårtveit flytter til Tastabarnehagene 13.10.22 

• Det er ansatt ny avdelingsleder, Louise Jane Cullen, 
fra 1. desember (alt står på nettsidene) 

• Grete Lill Johansen har avdelingslederansvaret frem 
til Louise er på plass 

• Som det står på nettsidene skal Våland-barnehagene 
bli en enda større organisasjon da 
Vålandbarnehagene og Bekkefaretbarnehagene ble 
slått sammen 01.08.22. 

• Bekketunetbyggene og Mauttuabygget flytter samlet 
inn i nytt bygg i begynnelsen av 2023 

Hva er FAU • FAU er ulikt SU. SU er lovpålagt i motsetning til FAU 

• FAU er et selvstendig organ 
Christin refererte til e-post sendt tidligere. Se vedlegg 1 
 

SU • Rådgivende organ  

• I den større, nye, organisasjonen vil det i 
begynnelsen være 2 ulike SU 

• SU sikrer at alle foreldrene blir hørt 

«Nye FAU» • Ny rutine: legge ut referater fra FAU-møtene på 
nettsidene 

Det ble valgt nytt FAU 

• Leder: Lenita  

• Vara: Jesper  

• SU-representanter: Lenita og Lina  

• Kasserer: Jan Arthur  

• Referent: Grethe 

Uteareal/bemanning • Vi fortsetter saken som har pågått i flere år og ulike 
FAU da Per leser svaret han har fått fra kommunen 
(skriv det inn), og mener at kommunen ikke har svart 
på spørsmålet vårt. Se vedlegg 2 



• Christin mener vi mest sannsynlig ikke kommer til å 
få innfridd ønskene om økte ressurser hvis vi 
fortsetter med denne saken 

• Jesper informerer om at Våland barnehage har fått 
innvilget å bruke fellesrommet høst og vinter 

• Vi må få innsikt i svaret fra fylkesmannen 

• Les saken i Stavanger Aftenblad fra 2018: 
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/GGqk1x/i-denne-
barnehagen-kan-ikke-barna-vaere-ute-paa-
likt?fbclid=IwAR0fLkQYB7SUCff7Y48HzhJ-
0im0Hk7HQMpy3ChwvwmL6GBgTYowF8UtDvQ 

Lekeplassen i 
Vålandsskogen 

• 19. oktober er frist for ønske om innspill 

• Grethe henger opp lapper på Vålandshaugen og 
Lenita eller Jesper henger opp lapper i Våland 
barnehage med spørsmål om innspill – frist for 
innspill fra foreldrene 10. oktober. Inspillene sendes 
på e-post til grethe.m.pedersen@uis.no 

Annet • FAU har tidligere hatt en facebookside, men siden 
ikke alle i nye FAU har facebook oppretter vi en 
annen kanal 
(Det ble «spond») 

• Vi fortsetter med to dugnader i året – men de må 
organiseres bedre enn forrige dugnad 

• Vi organiserer sommerfest i stedet for nissefest fordi 
vi da kan være ute, og fordi det skjer så mye i 
barnehagen i desember (blant annet nissefest i regi 
av bhg…) 

• Neste FAU-møte blir 14 november i Furras gate 
 

(Se vedleggene på neste side)  

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/GGqk1x/i-denne-barnehagen-kan-ikke-barna-vaere-ute-paa-likt?fbclid=IwAR0fLkQYB7SUCff7Y48HzhJ-0im0Hk7HQMpy3ChwvwmL6GBgTYowF8UtDvQ
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/GGqk1x/i-denne-barnehagen-kan-ikke-barna-vaere-ute-paa-likt?fbclid=IwAR0fLkQYB7SUCff7Y48HzhJ-0im0Hk7HQMpy3ChwvwmL6GBgTYowF8UtDvQ
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/GGqk1x/i-denne-barnehagen-kan-ikke-barna-vaere-ute-paa-likt?fbclid=IwAR0fLkQYB7SUCff7Y48HzhJ-0im0Hk7HQMpy3ChwvwmL6GBgTYowF8UtDvQ
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/GGqk1x/i-denne-barnehagen-kan-ikke-barna-vaere-ute-paa-likt?fbclid=IwAR0fLkQYB7SUCff7Y48HzhJ-0im0Hk7HQMpy3ChwvwmL6GBgTYowF8UtDvQ
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Foreldreråd og Samarbeidsutvalg, 

Våland-barnehagene 

Hei alle foreldre i Våland-barnehagene. 

Vedlagt finner dere informasjon om de ulike mandatene og deres roller. Dette som informasjon og 

bakgrunn for om dere foreldre ønsker å stille til valg. 

Det er vedtatt i loven at alle barnehager skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg;  Lov om 

barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg. I barnehageloven § 4. står det: 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 

godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, 

kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe 

er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 

representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. 

Hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg opprettes og praktiseres, er forskjellig fra barnehage 

til barnehage. Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Foreldrerådet kan 

selv avgjøre om de ønsker å opprette et arbeidsutvalg (FAU), dette er ikke lovpålagt slik det 

er for skolene iflg. opplæringsloven. Noen foreldreråd og samarbeidsutvalg avholder hyppige 

møter, andre utvalg legger seg på et minimum. Innholdsmessig varierer det også en del 

mellom barnehagene. 

Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet blir lagt fram i 

både foreldrerådet og samarbeidsutvalget (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager). Ifølge 

loven skal foreldrerådet fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 

mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A74
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A74


 
FAU   
Foreldrerådets ArbeidsUtvalg. 
Alle foreldre til barna i barnehagen er med i foreldrerådet.  
De velger sine representanter til barnehagens arbeidsutvalg ved høstens foreldremøte. 
Det velges 2 representanter fra hver avdeling. For å sikre kontinuitet i FAU- arbeidet er det 
ønskelig at noen representanter sitter i flere år. 
 
Konstituering av FAU. 
FAU konstituerer seg selv på første FAU-møte på høsten, avdelingsleder i barnehagen kaller 
inn til dette møte.  
På dette møtet velges personer til følgende roller: 
· FAU-leder 
· FAU-nestleder 
· Representanter som skal sitte i SU (samarbeidsutvalget),  2 pluss1 representanter i fra hvert 
bygg      og  2 vara representanter. Det er ønskelig at FAU leder også er SU representant. 
· Sekretær (dersom dette ikke går på rundgang) 
 
Avdelingsleder i hvert bygg har ansvar for å lage en liste med FAU-medlemmenes navn, 
telefonnummer og e-postadresse, som legges ut på barnehagens nettside. I tillegg henges 
det opp oversikt over avdelingens representanter på informasjonstavlen på hver avdeling.  
 
Det skrives møtereferat etter hvert FAU-møte, som distribueres til FAU medlemmene, 
virksomhetsleder og legges ut på FAU sin hjemmeside. 
FAU sine oppgaver: 
· FAU skal ta opp saker som foreldrene melder inn, så sant dette ikke er saker som berører 
kun enkeltbarn eller personalet. I de tilfellene skal FAU henvise foreldrene direkte til 
pedagogisk leder, eventuelt avdelingsleder.  
· FAU skal holde foreldrerådet informert om pågående saker i form av at referatene er 
tilgjengelige 
· FAU skal bidra med konstruktive forslag i forhold til den daglige drift av barnehagen 
· FAU skal ta opp saker som avdelingsleder melder inn. 
· FAU skal bidra til et sunt miljø blant foreldrene og være rollemodeller. 
 
FAU leders oppgaver: 
· Registrere saker som skal opp i FAU-møtet. 
· Kalle inn til FAU-møter ved behov. 
· Sørge for at det blir skrevet referat fra FAU-møtene. Referatet bør utgis senest to uker etter 
FAU-møtet. 
· Holde kontakt med avdelingsleder i form av telefon eller e-post. 
· Sette opp dato til arrangementer arrangert av FAU. 
 
FAU leder kan fordele disse oppgavene mellom FAU medlemmene. 
 
 
Virksomhetsleders oppgaver i forholdt til FAU: 
·Fastsetter dato for første FAU møte i samarbeid med avdelingsledere i hvert bygg. 



·Avdelingsleder skal delta på det første FAU-møtet på høsten, for å informere om FAU sitt 
arbeid i forhold til barnehagen. 
·Utover dette deltar barnehagens avdelingsleder på FAU-møter når det skal drøftes saker 
som vedrører barnehagedriften eller etter ønske fra FAU 
·Informere, hvis mulig, om endringer i personalsituasjonen i forkant. 
 
 
- SAMARBEIDSUTVALGET  
 
SU står for samarbeidsutvalget og består av minimum 2 representanter fra foreldrene, 2 
representanter fra de ansatte og virksomhetsleder.  
 
SU konstituerer seg selv på første SU-møte på høsten. Virksomhetsleder har ansvar for å 
kalle inn til dette møtet.  
 
Ansvaret for innkallinger videre har virksomhetslederen i barnehagen sammen med SU 
leder.  
 
Virksomhetsleder har ansvar for at det blir skrevet referat, som blir delt ut til SU, FAU, 
personalet og på hjemmeside/foreldretavlene. 
 
Alle medlemmene av SU skal skrive under på taushetserklæring som blir oppbevart i 
barnehagen. 
 
Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved 
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  
 

SU sine oppgaver: 

· SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra FAU, foreldre, personalet og 

eier(Stavanger kommune). 

· SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid. 

· SU skal holdes orientert, av virksohetsleder, om barnehagens økonomiske rammer, 

budsjett og personalsituasjon. 

 
SBF (stavanger barnehagenes foreldreforening) 
SBF er en frivillig organisasjon som ble startet i 1991, av foreldre / FAU i de kommunale og 
private barnehagene i Stavanger. Målet var å samle alle FAU`ene rundt de samme sakene, 
slik at vi ble hørt bedre. Styret i SBF i dag består av 4 personer, 2 stk fra kommunal og 2 stk 
fra privat barnehage.  
 
SBF sitter i kommunalstyret for oppvekst med forslags og talerett, men uten stemmerett.  
 
SBF bistår barnehager (FAU) med råd og veiledning om hvor de kan henvende seg og hvem 
de kan kontakte i de aktuelle sakene. SBF engasjerer seg ikke i enkeltsaker (saker som kun 
gjelder enkelt barnehager) i annet enn generell rådgivning.   
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Svar på spørsmål om utearealet i Vålandshaugen 

barnehage 

 
Bakgrunn 

Avdelingsleder i Vålandshaugen barnehage mottok en epost datert 09.03.2022 

fra Per Hillesøy Kallevåg på vegne av FAU, med spørsmål om kommunen har 

planer for å utvide lekearealet ute slik at areal i Vålandskogen kan innlemmes i 

barnehagens lekeareal. 

Videre spør han om det er mulig å alternativt øke bemanningen eller om det 

er mulighet for å redusere antall barn i barnehagen. 

 
Godkjenning av barnehagen etter barnehagelov 

I godkjenningen, datert 05.06.2013 står det følgende «Utelekeplassen er 

mindre enn den anbefalte normen, men den grenser til Vålandskogen og har 

port rett ut i friområdet. 

Størrelsen på lekeplassen får derfor ingen betydning for antall barn eller 

barnas åpningstid. Allsidig lek kan bli godt ivaretatt. Både på 

utelekeplassen og i skogen rett ved.» 

 

Barnehagen ble da godkjent med et leke- og oppholdsareal inne på 319,8 
m2, og lekeareal ute på 1530 m2. 

 
Lekeareal, barnegruppe og bemanning i Vålandshaugen barnehage 
Det har tidligere blitt rettet spørsmål til Stavanger kommune om både 
utvidelse av lekeareal ute, økt bemanning og ønske om å redusere 
barnegruppen. 

 
Park og vei v/Torgeir Esig Sørensen fikk i 2015 spørsmål fra barnehagen om 
muligheten for utvidelse av lekearealet til barnehagen. Barnehagen ønsket å 
få gjerde inn en del av Vålandskogen slik at det kunne bli innlemmet som en 
del av barnehagens lekeareal. 
Park- og veisjef svarte 07.07.2015: 

 
«Arealet […] er regulert til offentlig friområde/lek og skal være tilgjengelig 

for allmenheten. Det er derfor ikke uten videre mulig å gjerde dette 

området inn til barnehagebruk. Arealet som er tiltenkt til uteområdet for 

barnehagen skal reguleres til dette formålet. Det vil derfor være nødvendig 

med en omregulering. Vi kan godt forstå at dere ønsker å bruke 

plenområdet for ballspill eller bruke friområde til naturstudier. Dere er 

hjertelig velkomne til å gjøre dette.» 

Barnehagemyndigheten har på nytt tatt kontakt med Bymiljø og utbygging – 

Idrett og utemiljø (Stavanger kommune) for å få en oppdatert informasjon 

vedrørende spørsmålet om mulighet for utvidelse av lekeareal ute i 

Vålandshaugen barnehage. Uttalelsen gitt i 2015 er fortsatt gjeldende. 



 
Barnehagemyndigheten sin godkjenning av barnehagen i 2013 tok høyde for at 

en kan dimensjonere barnehagen med antall barn innen godkjent leke- og 

oppholdsareal. 

Barnehagens leke- og oppholdsareal følger den veiledende normen i lov om 

barnehager som er 4m 2 per barn over 3 år innendørs. Barn under 3 år skal 

ha om lag 1/3 mer enn dette. Lekearealet ute ble godkjent ut fra at 

barnehagen kunne være fullt dimensjonert. 

 
Barnehagen drives innenfor norm for pedagog- og bemanningsnorm. 

 

I 2020 og 2021 foretok barnehagemyndigheten en gjennomgang av alle 
kommunale barnehagers leke- og oppholdsareal for å kvalitetssikre dagens 
lekeareal i den enkelte barnehage. Oppdatert fastsetting av leke- og 
oppholdsareal i Vålandshaugen barnehage, datert 15.04.2021 konkluderte 
med at ny gjennomgang av leke- og oppholdsareal var i tråd med 
godkjenning fra 2013. 

 
 

Sammenfatning 

Vi har forståelse for at foreldrene ønsker en utvidelse av barnehagens 

uteareal. Dette krever som sagt en omregulering av området utenfor 

barnehagens tomt, noe ansvarlig myndighet i kommunen ikke vil 

imøtekomme. Barnehagen står like fullt fritt til å benytte området til de 

aktiviteter den måtte ønske. 

 
Etter våre vurderinger er barnehagens drift ivaretatt ut fra gjeldende krav både 

med tanke på tilstrekkelig areal, barnetall og bemanningsnorm. 

 
 

Med hilsen 

 
 

Monica Buvig Stenseth Oddveig Øgaard Schjelderup 

leder saksbehandler 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


