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Presentasjonsrunde av deltakerne. 

   
Årshjul for Gullfaks barnehage: 

 

FAU utarbeider et årshjul for å ha god oversikt over møter og arrangement gjennom 

et barnehageår. FAU har hatt som tradisjon å arrangere nissefest og sommerfest. 

Forslag om å ha en bli kjent ettermiddag i barnehagen ved barnehageoppstart i 

august/september 2023. 

 

Kjersti lager et års hjul, der det legges inn møter og arrangement. Dette kan endres 

på gjennom året ved behov. 

   
 Julefest: 

 

Det er kommet inn forslag om å ha året nisse/julefest i en stall på Leikvoll. For å leie hall 

og 2 ponnier er prisen 2500kr. I tillegg blir det en kostnad på grøt, pepperkaker ol. 

 

FAU konkluderer med at det er viktig at det er et tilbud som kan inkludere alle, med lav 

kostnad og lett tilkomst. FAU blir enige om å leie Tasta bydelshus for julearrangement. 

 

Ansvarfordeling: 

• Henriette booker Tasta bydelshus, og kommer tilbake til dato når den er 

klar.Henriette sjekker også om det er mulig å få besøk av ponniene på nissefest 

ved Tasta bydelshuset i stedetfor i stallen. 

• Jørgen har ansvar for å bestille grøt. Sjekker pris hos Gabbas. 

• Trude lager invitasjon, bruker mal fra i fjor som ligger på FAU sin facebook 

side. Påmelding via mail. Betaling via vipps. Husk allergier og få med flere 

foreldre til å hjelpe til i arrangement. Invitasjon deles ut i løpet av uke 46. 
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Annet: 

Nisse- avklare hvem som skal være nisse, og pepperkake. 

Mat: Grøt og pepperkaker. Saft til drikke. Tips: Kan være lurt å ha papirduk på bordene. 

Pris: Vipps 50kr pr pers. Maks 200kr pr familie. 

 

   
Kort fra barnehagen: 

Personal: Det er en veldig kjekk, positiv og stabil gjeng som jobber i Gullfaks barnehage, 

med fokus på til beste for barnet. Mange har jobbet i barnehagen i flere år. Vi har 6 

pedagoger. 1 av pedagogene går av med pensjon fra nytt år, 2023. I høst tok vi imot 4 nye og 

dyktige ansatte.  De ble raskt inkludert i personalgruppen, og tilfører barnehagen nye tanker 

og ideer.  

 

Fravær/nærvær: Vi høyt fokus på nærvær i barnehagen. Vi har for tiden en del 

langtidsfravær, og jobber med å få stabilitet i gruppene. Det innebærer at vi må flytte på 

personell på tvers av avdelingene noen dager. Vi bruker vikarer fra PVS, veldig mange 

gode vikarer. Det er stor etterspørsel, så det er ikke alltid vi får dekket opp vårt behov for 

vikar.  

 

Fag: Fokus på å implementere nye planer: Strategi for kvalitet og Strategi for samarbeid 

med barn. De er våre arbeidsdokumenter sammen med årsplanen vår. Disse planene skal 

vi blant annet jobbe med på planleggingsdagene neste uke. Alle dokumentene er delt på 

Tastabarnehagenes hjemmeside.  

 

Økonomi- Vi holder stort sett budsjett. Går mye penger i vikarbruk. I januar og februar 

vil vi se ekstra på matbudsjettet. Se til at det som kommer inn og går ut, går opp i opp.   
Annet: 

Fotograf- Kjersti bestiller fotograf til våren (23), for å ta gruppebilder.  

  
 

Referent: Kjersti Bjørnøy 

 

 

 


