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Deltakere: 

Draugen, Huldra, 

Troll og Sleipner 
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(avdelingsleder) 
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Henrik Arnestad Salthe 

Herish Garresori 

Jessica Seat 

Kjersti Bjørnøy 

Silje Nilsen  

Lene Myhren (referent) 

Møteleder:  

Silje Nilsen, FAU 

og SU leder 

Kopi: Tone, 

Virksomhetsleder 
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Sak nr.:  

 SU og FAU 

 Informasjon fra barnehagen v/Kjersti 

• Bygg – ferdig med nye grovgarderober – fremdeles noen ting som gjenstår 
(maling, beslag på gjerde). Oppgradering av kjøkkenfasiliteter – boligeier og 
vaktmester har vært på befaring med tanke på dette. 

• Økonomi – grei økonomi – mye av budsjett går til å lønne vikarer pga. korona 
(vil muligens få refundert noe av kostnadene knyttet til koronafravær). Det er 
blitt kjøpt inn nye benker og bord.   

• Barnehageopptak – pågår – men er snart ferdigstilt. Veldig mange 
førskolebarn som nå skal slutte og en del barn som flytter. Dette i kombinasjon 
med få barn som skal over til stor avdeling fører til at man ikke klarer å fylle 
opp avdelingene slik de er organisert per nå, det vil derfor bli endring i 
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Sak nr.:  

sammensetning av avdelingene noe som også vil påvirke noe fordelingen av 
ansatte på de ulike avdelingene. Dette er under utarbeidelse.  
Det arbeides nå med å sende ut velkomstbrev til de nye barna og planlegging 
av overgang for de barna som kommer fra liten avdeling som skal over til stor 
avdeling. Det er noen utfordringer knyttet til gjennomføring pga. gult nivå (i 14 
dager til). Alle foresatte vil få tilsendt informasjon når oppsettet er klart (med 
hvilke barn som skal til hvilken avdeling). 
Informasjonsmøte til nye foreldre blir digitalt. Håper å få til en besøksdag.   

• Korona – fortsetter på gult nivå i 2 uker til.  

• Fravær – lavt korttidsfravær – men noen som er i langtidsfravær. Har klart å ha 
faste vikarer via PVS.  

• Personal – litt endringer i personalkabal pga. endringer i 
barnehageavdelingene – men det er enda ikke helt klart.  

• Fag – Visjonen til Tastabarnehagene er klar: «Kompetente barn sammen med 
kunnskapsrike voksne» - jobber nå med hvordan dette skal implementeres. 
Verdigrunnlag: engasjement, inkludering og trivsel. Årsplan er ferdig og skal 
opp til godkjenning i SU. Kjernekomponentene språk og lek videreføres. Også 
fokus på psykisk helse – jmf. barnehagens involvering i prosjektet 
«Sommerfugleffekten». Utarbeidet en handlingsplan for psykososialt 
barnehagemiljø.  
 
 

  Saker fra FAU:  

• Sommeravslutning – så lenge barnehagen er på gult nivå, må en felles 
sommerfest utgå – men vi tar en ny vurdering etter sommeren om muligheten 
for en sensommer/høstfest. Ellers har de i barnehagen fokus på å ha mye kjekt 
og kos på avdelingene for alle barna til tross for koronatiltak.  

• Sommergave – ble diskutert 

• FAU pengekasse og deling med Smiene – forslag om at pengene deles i forhold 
til antall avdelinger – Smiene 2 avdelinger, Gullfaks 4 avdelinger. Dette tas 
videre med Smiene.  

 

 

 


