
  

 

 

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Tastabarnehagene 

 

Gruppe: SU-møte 

Møtested: Vardeneset barnehage 

Møtedato/ -tid: 09.11.21 kl.18-19 

Møteleder: Tone Ditlevsen  

Deltakere: Foreldrerepresentanter: Merete Havn Torland (Smietunet), Anne Garvik (Smiene), 

Lena Susort Steinsbø (Vardeneset), Silje Nilsen (Gullfaks), Elin Marie Nicolaisen 

(Eskeland), Anne Rosenkilde Christensen (Barnehagen Tasta).  

Ansattrepresentanter: Hege Sørnes (Smietunet), Renata Alicja Berg (Smiene), Guri 

Mikkelsen (Vardeneset), Kirsten Rimbereid (Gullfaks), Halime Demirbas (Eskeland), 

Snezana Ivandic (Barnehagen Tasta), Kirsten Roth 

Referent:  Lene Lie Kanne 

Forfall: Tone Ditlevsen, Anne Garvik  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  22.11.2021 

 

Sak nr.:  

8/21 Konstituering av SU 

Alle barnehager skal ha et SU. SU representerer alle foreldre. Her skal det være 6 

ansattrepresentanter og 6 foreldrerepresentanter. Tone, virksomhetsleder har kun 

informasjon. Dere har en stemme inn. Vi trenger en leder i SU, som har dobbeltstemme. 

Anne Rosenkilde Christensen fra Barnehagen Tasta ble SU-leder. Taushetserklæring 

signeres av samtlige – dersom noe sensitivt kommer opp på SU-møte må alle vite at de 

har taushetsplikt.  

 

Hva skal SU gjøre?  

- Ivareta samarbeid mellom foreldre og barnehage.  

- Se til at barnehagedrift og innhold drives i tråd med lovverk.  

- Ha en kontaktskapende funksjon.  

- Sette i gang ulike markeringer, dugnad, temakvelder.  

- Ha en rådgivende funksjon det drøftes barnehagens verdier.  

- SU godkjenner årsplan. 

- SU fastsetter den valgfrie planleggingsdag. 

 

9/21 Personalsituasjon 

Det er utlyst flere stillinger i Tastabarnehagene, og vi har søkere til alle stillinger.  

- Utfører spes.ped 
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- Barnehagelærerstilling  

- To ped.ledere  

- En avdelingslederstilling (Ida har hatt vikariat for Gro, Gro har nå gått av med 

pensjon) 

 

10/21 Fravær 

Tall fra oktober: 

Totalt i Tastabarnehagene: 10,37 % fravær 

Korttid: 2,64% 

Langtid: 7,73% 

Målkrav i Stavanger kommune er 7,5 %. 

 

Det er store forskjell på byggene, disse tallene er gjennomsnittstall. 

 

Lavt korttidsfravær. Langtidsfravær er lettere å administrere. Vi har mye vikarer, 

vikarbyråene går tomme. Vi gir tilbakemelding til vikarbyråene dersom vi opplever at 

vikarer ikke fungerer.  Skal ha fokus på nærværsarbeid og arbeidsmiljø i byggene. 

 

11/21 Økonomi 

Har brukt 98,03% av vårt budsjett.  

 

Det går mye penger til vikar. Har brukt for lite penger på mat enn estimert. Derfor fjerner 

vi matpenger i desember. Matpengekonto skal ikke være i pluss. Informasjon til foreldre 

om dette er lagt på hjemmesiden.  

 

Vi trenger leker, sykler, kjøkkenutstyr i flere bygg.  

  

12/21 Mat i barnehagen 

- Matpenger i desember, info om dette i sak 11/21. 

- Frokost 

 

Har vært flere diskusjoner om smøremåltid til frokost. Vi setter i gang et prøveprosjekt. 

Dette varer til påske. Hver barnehage velger selv hvordan frokosten skal organiseres. Vi 

evaluerer etter påske.  

Spørsmål fra foreldre: Når trer det i kraft hvis det blir smøremåltid til frokost? Det vet vi 

ikke enda. Alle parter må få uttale seg.  

 

13/21 Foreldreundersøkelsen 

Svarprosent pr 23.11: 

Barnehagen Tasta: 46,6% 

Eskeland: 56,4% 

Gullfaks: 49,2% 

Smiene: 44,8% 

Smietunet: 26,7% 

Vardeneset: 45,6% 
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Tastabarnehagene samlet: 44,8% 

 

Dette er et viktig redskap for oss i arbeidet med å utvikle barnehagen vår. Her har dere 

mulighet til å si deres mening om trivsel, samarbeid etc. Undersøkelsen er anonym. Vi 

får svar pr bygg og pr avdeling. Vi får en god indikator på hvordan dere opplever 

kvaliteten hos oss. Påminnelse blir sendt ut pr epost og SMS. Svarfrist 20.12.21.  

 

SU vil få en presentasjon av foreldreundersøkelsen når den er avsluttet. 

    

14/21 Eventuelt 

11.-12. nov har vi planleggingsdager. Vi skal ha seminar på Sola Quality Airport hotel. 

Temaene vi skal jobbe med er lek og psykisk helse. Det skal bli godt å samle alle ansatte 

og jobbe med fag i 2 dager. Og ha det kjekt sammen.  

 

Skal vi arrangere foreldremøte med tema?  

Vi er med i Sommerfugleffekten og her er Pål Roland med. Han er veldig interessant å 

høre på. Kan vi finne et tema som fenger og samle alle til et slikt foreldremøte?  

 

Saker som FAU tar opp kan tas med inn i SU.  

 

Husk! Ikke la bilen gå på tomgang i henting og levering. 

 

Hvor ofte har vi møter? 3-4 møter i året. Nå er vi litt sent i gang, så da har vi nok 2 møter 

igjen dette barnehageåret. De kommer på våren. Det kan være greit å spikre datoene slik 

at SU og FAU kan samkjøre møtene.  

Neste møte i februar. 

 

 

 


