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Gruppe: FAU 

Møtested: Vardeneset 

Møtedato/ -tid: 06.03.23 kl. 18.00 

Møteleder  Referent: Hege Flokketveit Kvalheim 

Deltakere: Pernille Hagland, Hege Flokketveit Kvalheim , Maria Haug, Lena Steinsbø og 

Henriette Elvig 

Forfall: Julie Jonassen, Kristine Aarhus Rosenberg og Magny Espedal 

Kopi til: Alle, legges på hjemmesiden 

REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  06.03.2023 

Sak nr.:  Ansvar 

1/5 Gjennomgang av fastelavn: 

 

- 17 pakker med 8 boller i, ble kjøpt inn og vi satt igjen med ca 6,5 

pakke. 

- 1690 kroner ble tjent inn, men da har det også gått noen utgifter til 

syltetøy etc på dugnad 

- Med tanke på innsats, avkastning, og det å ha 2 dager med fastelavn 

stemte vi om å avkaste fastelavn i bhg til neste år. Det ble enstemmig 

avstemning om å ikke arrangere fastelavn neste år. 

 

 

 

2/5 Klesbytte: 

 

Omdøpes til Sosial- og gjenbrukskveld. 

- Arrangeres 23/3 kl 19:30 

- Fau lager event på facebook og henger opp lapper i barnehagen for å 

reklamere for arrangementet 

- Doneringer ønskes i forkant og kan leveris i barnehagen i uke 11 

- Fau planglegger å møtes tirsdagen i forkant for å sortere klær som har 

kommet inn 

- Klærne som ikke blir solgt blir donert til veldedig formål 

 

Fau ønsker å arrangere en slik kveld for å ha fokus på bærekraft, sosialt miljø 

og ha som en bonus at det blir samlet inn penger til noe kjekt som ungene kan 

finne på før sommeren. 

 

Tester gjenbrukskveld nå, men vurderer om det kan være lurt å ha det på 

høsten i stedet, med tanke på kids sale/randaberg barnebruktmarked og 

lignende som arrangeres i samme tidsrom som årets gjenbrukskveld. 
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3/5 Byhaugcafeen: 

 

Dato: 07/05/23 klokken 12-15 

 

Idemyldring om hva vi kan selge: 

- Pølser i lompe 

- Ost/skinkehorn 

- Boller som er igjen fra fastelavn 

- Kaker 

- Muffins 

- Lapper 

Håper å få samlet nok til å sponse sommeravslutning i barnehagen. 

 

Følgende markedsføring trengs: 

- Lage event på facebook 

- Henge opp lapp i barnehage 

- Henge opp lapp på nærbutikk 

- Oppfordre alle til å bruke jungeltelegrafen 

 

Det var snakk om å ta kontakt med leder i eskeland barnehage for å høre 

hvordan de har gjort det når de har hatt byhaugcafeen. 

 

Lena skal sjekke om det er mulig med byhaugcafe tidlig høst 2023. 

 

 

4/5 Generelt: 

- Magny har ikke anledning til å være med i Fau og har naturligvis fått 

lov å trekke seg fra «vervet» 

- Etterlyser informasjon om fau som skulle henges opp/reklameres for 

i barnehagen 

- Fau ønsker også informasjon om foreldreundersøkelsen 

 

5/5 Tema for neste møte: 

- Kosthold i barnehagen 

- Evaluering av gjenbrukskvelden 

- Oppfølging byhaugcafeen 

- Avtale et siste møte før sommeren og avklare hvem som da stiller 

videre 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 18/04/23 
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