
Referat fra FAU-møtet 23.02

Tilstede: Miriam, Mari, Isak og Elin. 
Forfall: Liz-Elin og Silvia

Sak 1. Hakkespettene og russeklær
Kommer til enighet om at det er valgfritt om foreldre ønsker at barna skal bruke russeklær. Barna får
russelue av barnehagen slik tradisjonen har vært de siste årene. Russekortene fortsetter som før, Isak
i FAU står for dette i samarbeid med ansatte i barnehagen. 

Sak 2. Barnehagens mattilbud
Det har kommet inn nye saker som handler om mat, i tillegg til den vi jobbet med i fjor:

a. Det har kommet et ønske om grøt hver dag. Fin tanke, men vi tenker at grøt 2 dager i uken er helt
fint. Personalet gjør dette av egen «goodwill» og vi setter pris på det. 

b.  Hvilket mattilbud har barna i Vågen barnehage? Det er vanskelig for foreldre å vite hva barna  blir
servert og spiser når ungene ikke forteller så mye selv. FAU ser at dette har vært en sak som har vært
en gjenganger de siste årene. I fjor fikk FAU en gjennomgang av mattilbudet av Synnøve. I år er
problemstillingen i meldte saker litt mer omfattende. FAU ønsker at vi i samarbeid med barnehagen
lager et informasjonsskriv om barnas mattilbud som deles med alle foreldre i barnehagen og tar så
saken videre derfra.

c.Har barnehagen en sukker policy?

d.Det er et ønske om at barna skal være mer delaktige i matlaging
 FAU erfarer at enkelte avdelinger har mer fokus på dette enn andre. Det at barna får delta i matlaging
setter vi stor pris på og vi oppfordrer avdelingene til å lære av hverandre. 

FAU kontakter  Synnøve og ber om en oversikt over barnas mattilbud som vi kan bearbeide og dele
med alle foreldrene. 

Sak 3. Gjøre alle avdelingene like gode
Vi har diskutert forskjeller og likheter på de ulike avdelingene i Vågen barnehage. Vi opplever at tema
og temafester er samkjørt i hele barnehagen, noe som er veldig kjekt. De nye ansatte fra Roaldsøy glir
godt inn og gir en fin dynamikk i gruppene. 

a.Vi har diskutert om avdelingene har en felles policy i forhold til henting og levering i barnehagen.
Hva kan vi som foreldre forvente når vi leverer/henter i barnehagen? FAU erfarer at dette kan variere
veldig fra en avdeling til en annen. 
Hva kan vi forvente av daglig oppdatering på hva barna våre har gjort, spist osv?
Hvordan skal barna bli tatt i mot når de kommer?

b.Hvordan er policy for å dra på tur?  Hvor ofte er barna på tur? Når de er på tur, er de ute hele
dagen? Spiser de for eksempel lunsj på tur, eller spiser de når de er tilbake i barnehagen? Enkelte
opplever at barna er mye mindre på tur nå enn før, stemmer det?

Veldig kjekt med månedsplan og månedsoppdateringer. Ønsker at de forskjellige avdelingene
fortsetter med dette.



FAU hører med Synnøve og drøfter saken videre på neste møte.

Sak 4. Pengene fra påskefesten og nyttårsfesten
FAU ønsker at pengene brukes til noe positivt for barna i barnehagen, men hva skal pengene brukes
til?

Etter begge festene FAU har arrangert hadde vi 4767 kroner
(Vi fikk inn 2610 kroner etter barnehagefesten i januar. )
 3592 kroner ble brukt til magnatiles etter ønske fra barnehagen.

Vi har nå 2750 kroner etter at utlegg til magnatiles og utstyr til festen er trukket fra. 

Vi ønsket opprinnelig at Hakkespettene skulle bruke disse pengene til å dra til Soma gård med
rutebuss.
Synnøve forteller at alle Hakkespettene skal dra til Soma gård sammen med skolestarterne fra alle
Hundvågbarnehagene, så da blir ikke pengene brukt til det.

Barnehagen trenger en ekstra tvillingvogn. FAU vil diskutere saken på neste møte. 

Sak 5. Bruktmarked/byttedag
Vi tar ikke denne saken videre i år. Vi opplever at mange arver klær og gir videre til folk de kjenner.
Folk har god tilgang til billige og brukte klær på diverse nettsteder. 

Sak 6. Naturlige portretter - dyrt?
Miriam har forhørt seg med Lima foto. De kan ikke tilby tilsvarende produkt billigere. Forholder oss til
«Naturlige portretter» inntil videre. Vi setter pris på tilbudet om barnehagebilder og ønsker å
fortsette med dette. Grunnen til at barnehagebildene ikke blir tatt i starten av barnehageåret er fordi
de fleste små avdelingene ikke er fulltallige da. Samtidig er det viktig at de små er blitt trygge i
avdelingen. 

Sak om soveskur.

Elin hører med Synnøve om de med barn som sover kan la vogna stå i skuret fast slik at de
slipper å ta den frem og tilbake hver dag.

Foreløpig dato for neste møte er torsdag 30.03. Innkalling kommer.


