
FAU 24/11 2022 Referat 

Oppmøte:  

Til stede: Siri Meling Bratteli (Knøtt), Silje Gilsvik (Revehiet), Birte Holm (Troll), Ida Ellingsen Modal. 

Fravær: Catrine Hermann Røst (Romling), Joachim Alexander Tyssøy, Lise Steine, Inghild Fjell 

Helleland, Christina Ingrid Farestveit (er behov for ny vararepresentant på Revehiet).  

1) Presentasjonsrunde 

 

2) Avklare roller iht skriv.  

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. 

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. Distribueres til virksomhetsleder og legges ut på FAU sin 

hjemmeside. 

• 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. 

 

Avdelingsleders oppgaver: 

• Deltar på møter 

• Avklarer saker og innhold med FAU-leder.  



• Deler referat på hjemmesiden 

 

3) Årshjul 

Gjennomgang. Fastsett møtedatoer for kommende år. Se eget skriv.  

4) Økonomi 

Noe overforbruk, pga koronamidler. Vi går mot balanse. Dette vil bli en felles sak på SU møter 

framover, siden Tastabarnehagene har felles økonomi.  

5) Fravær/nærvær 

Noe fravær denne høsten, noe vi ser vi jo over hele landet og også i barnegruppa. Lavere fravær enn 

samme tiden i fjor. Men vi er på grønt, det vil si under 7,5 % som er Stavanger kommune mål. Det er 

godt arbeidsmiljø og god stemning på huset.  

6) Fag 

Tastabarnehagene hadde planleggingsdager forrige uke, vi jobbet med kompetanseheving i 

personalgruppen. Kompetansehevingen er rettet mot Strategi for kvalitet i barnehagen mot 2030 og 

strategien Samarbeid med barn. Begge strategiene ligger på hjemmesiden.  

Årsplanen ligger også på hjemmesiden.  

7) Personal 

Vi er opptatt av at vi er en barnehage, en personalgruppe og en barnegruppe. Vi hjelper hverandre 

på tvers, slik at alle blir kjent med alle barn. Det er gode team, personalet er gode på samarbeid og å 

hjelpe hverandre på tvers. Vi har fokus på og er det er gode relasjoner mellom voksne-barn.  

Det er gjort noen endringer nå, av forskjellige grunner avdelingsleder ikke kan gå inn på. Det hender 

at vi ser oss nødt til å gjøre endringer i løpet av barnehageåret. Det er forståelig at det kommer 

reaksjoner. Det vil alltid komme reaksjoner når man gjør endringer. Endringen ble gjort på kort 

varsel, men den er lenge bearbeidet og gjennomtenkt, og er drøftet med virksomhetsleder. 

Personalet som er flyttet på er positive og er motivert for endringen. 

Størst endring er det på Troll, som får Sohad 100% inn. Renato er 50 % på Knøtt og Romling. 

Avdelingsleder opplever at barna på Troll er trygge og har god relasjon til de ansatte, de har jobbet 

godt med dette i tilvenningen. De ansatte er gode på å gi omsorg og viser engasjement for jobben 

sin. Noe vi anser som veldig viktig. Sohad er de kjent med rutiner for småbarnsavdeling, og er kjent 

med barna og personalet siden Troll og Knøtt samarbeidet godt gjennom høsten. Det samme gjelder 

for Renato. På Troll er det kjente voksne for alle barna hver dag. Det er også veldig gode pedagogiske 



opplegg på alle avdelinger. Avdelingsleder følger ekstra opp med ped.ledere og er innom avdelingene 

hver dag.  

Foreldre oppfordres til å ta kontakt med ped.leder hvis dere opplever at deres barn strever etter at 

endringer gjøres, slik at vi kan finne løsninger og sette inn tiltak. Vi vil at alle barn skal ha det trygt og 

godt hos oss. Avdelingsleder er også tilgjengelig på telefon og epost.  

 

8) Eventuelt  

- Fotografering 

Mange barnehager gjennomfører kun gruppebilder i barnehagen. Dette har vi diskutert i 

lederteamet, og blitt enige om at vi fra neste år i Tastabarnehagene.   

- Aktiviteter i desember 

o Adventskalender 

▪ Hver avdeling vil ha en form for adventskalender hvor hovedfokuset er 

nedtelling til jul. I tillegg har alle avdelinger felles adventssamling i gymsalen 

hver mandag.  

o Juletrefest 

▪ FAU planlegger en juletrefest i januar, og vil komme tilbake med mer 

informasjon.  

 


