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Referat fra felles SU møte 6. oktober 2022 

Tid: Torsdag 06.10.22 – kl. 19-20 

 

Til stede: Karin Egebakken - virksomhetsleder for Vestre Platå barnehagene 

og Veden Åpen Bhg. Hilde stokkeland – avdelingsleder Kampen/Hertervigtunet  

Fra Solvang Bhg: Leder Frida Torkelsen, repr. Ellen Sele og repr. Liv Baustad  

Skaaren.  

Fra Hertervigtunet Bhg: Leder Rikke Kjernes og repr. Margrethe Kommedal  

Fra Kampen Bhg: Repr. Andreas Grùnbaum 

Fra Bjergsted Bhg: Leder Marianne Kalvatn 

 

SAKSNR: HVA: ANSVAR / VEDTAK: 

1-22: Karin informerte: Om L.I.K.T. – våre felles verdier for Vestre 
Platå Barnehagene 

 
Bakgrunnen for vårt verdigrunnlag:  
Kampen, Solvang, Hertervigtunet og Bjergsted Barnehager var 
alle enkeltstående barnehager før ny organisering – I ny 
organisering er disse 4 barnehagene slått sammen til en 
virksomhet.   
Det å sette retning og arbeide for kvalitet i barnehagene har 
vært et lærerikt og spennende arbeid. 

 
Felles visjon – en virksomhet – viktigheten av å ha en felles 
visjon som binder oss sammen.  
«Barndom i sentrum» 

 
Felles visjon og kjerneverdier er utarbeidet i fellesskap med 
ansatte.  

 
L.I.K.T. står for: Livsglede, Inkludering, Kjærlighet, Trygghet,     
L.I.K.T. står også for at vi arbeider likt i Vestre Platå 
barnehagene.  
Verdier er ikke noe vi gjør – men noe vi er 
 

Informasjonssak 
 
Ingen vedtak 

2-22:  Vi bygger fellesskap er visjonen til Stavanger Kommune. I 
Vestre platå-barnehagene betyr det at alle barn skal få delta på 
sine premisser – vi vil at alle barn skal føle seg inkludert og 
VIKTIGE i fellesskapet.  Verdiene våre skal også hjelpe oss 
voksne til å oppnå dette. 
Vi bygger fellesskap ved å sette barndom i sentrum. 
 

Informasjonssak  
 
Ingen vedtak  
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Barnehagene har nulltoleranse for krenkelse og utestenging / 
mobbing. Vi har egne handlingsplaner å jobbe etter dersom vi 
registrerer at dette likevel skjer i våre barnehager.   
 

3-22:  Styrket barnehagetilbud: 
Karin orienterte videre om tilbudet for barn med vedtak om 
ekstra hjelp i Vestre Platå Barnehagene. 
Som flere kjenner til, ble det i 2021 foretatt en organisasjons 
endring i Stvgr. Kommune. Ressurssenteret hadde forut for 
dette hoved ansvaret for samordning av hjelp til barn med 
ekstra behov. Etter omorganiseringen ble Ressurssenteret lagt 
ned i aug 2021. Fra da av ble utførerne av spesial pedagogisk 
hjelp ansatt direkte i barnehagene. Barnehagene har jevnlig 
besøk av et tverrfaglig barnehageteam som gir støtte og 
veiledning i arbeidet. 
 

Informasjonssak  
 
Ingen vedtak  

4-22: Økonomi: Driften må alltid vurderes i forhold til økonomi. I 
pandemien, men også nå har vi et stort forbruk i forhold til bruk 
av vikar. Vi etterstreber å ha faste og kjente vikarer som barna 
kjenner. Vi har ansatt 2 faste vikarer i Vestre Platå 
barnehagene.  
 

Informasjonssak  
 
Ingen vedtak  

5-22:  Opptak og rammer:  
Alle barnehager er godkjent for et visst oppholdsareal pr barn – 
egne regler gjelder for innendørsarealet så vel som 
utendørsarealet. Antall barn og alder på barna regulerer 
antallet voksne pr barn i de ulike barnegruppene. Dette 
reguleres ut fra bemanningsnorm.  
 

Informasjonssak  
 
Ingen vedtak  

6-22:  SU sitt mandat: 
 https://foreldreutvalgene.no/fub/alt-du-trenger-a-vite-om-
samarbeidsutvalg-su/ 
 

Informasjonssak 
Ingen vedtak  

Evt: Vi hørte leder i SU Bjergsted fortelle litt om arbeidet i SU forrige 
bhg år.  
 
Dugnader, happenings, kurskvelder, - Barnehagene kjøper inn 
der det trengs, avklare med avdelingsleder i den enkelte bhg. 
Det enkelte SU / FAU i den enkelte bhg. står fritt til å planlegge 
og organisere ønskede aktiviteter. Enten hver for seg eller i 
samarbeid med de andre barnehagene i Vestre Platå.  
  
Lykke til med vervet – hvis det er noe man lurer på, ta kontakt 
med avd. leder 
 

En hovedregel er at 
events, treff og 
happenings skal 
gjøres mest mulig 
gratis og tilgjengelig 
for alle, for å ikke 
ekskludere noen.  

Mvh  

Liv B Skaaren, pedagogisk leder Solvang barnehage 

 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/barn-med-spesielle-behov/tverrfaglig-barnehageteam/
https://foreldreutvalgene.no/fub/alt-du-trenger-a-vite-om-samarbeidsutvalg-su/
https://foreldreutvalgene.no/fub/alt-du-trenger-a-vite-om-samarbeidsutvalg-su/
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