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01/22 
 

Presentasjonsrunde 
Avdelingsleder forklarte kort om hvordan barnehagene i Stavanger ble organisert fra 
januar 2020. 
 
Valg av FAU-leder/representant til SU: Aleksander Erga (Kråkereiret) 
Valg av nestleder/vara: Karianne Rosvold (Ulvehiet)  
 
Det ble ikke valgt kasserer og sekretær, da leder av FAU ikke så behov for det. 
 

02/22 Gjennomgang av FAUs og SUs roller og oppgaver (skriv ble delt ut, se vedlegg). 
 

03/22 
 

Foreldreundersøkelsen 2022 
Nasjonal undersøkelse som pågår i perioden nov. – 20.desember 2022.11.15 
Ønskelig med høyest mulig svarprosent. Resultatene skal brukes i kvalitetsarbeidet i 
den enkelte barnehage. 
 

04/22 
 

Arrangement i regi av FAU/SU 
 

- Temakveld for foreldre og ansatte: FAU-repr. som har sittet i flere år, 
forteller at temakvelder ikke har blitt arrangert tidligere år i Stokka. 
 

- Sommerfest 2022: Stokka barnehage har hatt tradisjon for å arrangere flotte 
sommerfester. Sommerfesten 2022 opplevdes som lite samlende. FAU 
ønsker å gjenoppta noe av det som har vært tidligere. Forslag om at FAU tar 
seg av invitasjoner, påmelding med ev. betaling og matservering, 
barnehagen planlegger underholdning. 
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05/22 

 
Eventuelt 

- Saker fra FAU våren 2022:  
1. Fotografering: Ønske om profesjonell fotografering - gruppebilder. 

Virksomheten skal sjekke om fotograf kan bestilles for å ta gruppebilder. 
 

2. Frokost/matservering: Foreldrene ber om en avklaring av hva som inngår i 
mattilbudet, om alle får det samme og betaler det samme. Det er enighet i 
FAU at de ikke ønsker å få noen avdelingers tilbud redusert pga. forskjeller, 
men at det vurderes på nytt hva de individuelle avdelinger får til i praksis.   
 
Ledelsen jobber med denne saken. Per i dag er tilbudet noe ulikt ut fra bygg 
og kjøkkenfasiliteter.  
FAU sier de er veldig fornøyde med grøtservering til frokost. De er også 
galde for at barnehagen kjøper inn frukt. 
FAU ønsker skriftlig begrunnelse/forklaring på matordningen (pris, 
kjøkkenfasiliteter osv.) 

 
3. Byhaugkaféen 

Tidligere år har FAU hatt kafé-salg i Byhaugkaféen. Denne er ikke booket i 
2022. 
 

4. Sesongarrangementer 
Disse er nå i gang igjen etter pandemien. 
 

5. 17.mai-tog 
Dette startet opp igjen mai 22, etter pandemien. 

 
6. Kontaktliste for barn og foreldre i avdelingene 

FAU ønsker kontaktlister. Barnehagen kan ikke dele ut slike lister, men 
FAU-representant kan henge opp liste på avdelingen, så kan foresatte, som 
synes det er greit, selv skrive seg på. 

 
- Nettsiden 

Bør oppdateres.  
Reaksjoner på at avdelingene har hatt de samme passordene i mange år. 
Disse bør byttes med tanke på personvern (bilder)! 
 

- Sykkelparkering  
Sykkelskuret er ofte overfylt. I tillegg burde det vært drenert rundt; vanndam 
inni når det regner. Ønskelig med ekstra sykkelparkering på sørsiden av 
vestre Stokkavei.  
 

- Mikroplast 
FAU lurer på om barnehagen kan kjøpe nedbrytbart glitter/paljetter ol.  
 

- Vikarer v/sykdom 
Det ble stilt spørsmål til barnehagens vikarbudsjett.  
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Budsjettet dekker to fraværsdager per år per ansatt, noe som vil si at 
vikarbudsjettet er overskredet for lenge siden. Det ble satt inn mye vikar 
under og etter pandemien. Barnehagen bruker fortsatt vikarer, men kan ikke 
dekke opp alt fravær. 
 

- FAU Stokkatunet bhg.  
Denne saken rakk vi ikke. Handler om at FAU-leder i Stokka-tunet ønsker 
kontakt med FAU i Stokka. Avdelingsleder formidler kontaktinfo. direkte til 
FAU-leder i Stokka. 
 
 

 
Med hilsen 
 
Lillian Jensen Hein 
Avdelingsleder,  
Stokka-barnehagene, avd. Stokka
 

 


