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Sak nr.:  

1/21 Litt informasjon om SU 

Informerte om hva SU er, og litt om oppgavene som er forventet i SU. Vi gikk gjennom 

plan for foreldremedvirkning – sak 3/21. 

Det var tre representanter fra foreldrene til stede, og disse ønsket at jeg skulle høre med 

Hanne Øglænd – som var fraværende - om ledervervet. 

 

Kommentar til referatet: 

I en samtale i etterkant av møtet har Hanne Øglænd takket ja til å være leder i SU. 

 

Tidligere FAU i Bråde har noen penger på konto, disse må vi se på hva vi kan bruke dem 

på. Personalet skal se på hva vi trenger, men pengene er formelt søkt om for å utvikle 

uteområdet. 

2/21 Madla-barnehagene 

Tron Kjetel informerte om at vi 4 barnehagene nå hadde fått anledning til å ha samarbeid 

på tvers i form av språk og språktiltak – vi har hatt felles personalmøte og vi har hatt felles 

pedagogisk ledermøte på kveldstid med språk som tema. Vi jobbet mye med lek i fjor, og i 

år knytter vi disse to tema sammen. Vi tilbyr også et intensivt språkkurs 3 ganger à 1,5 

time til nyansatte nå i høst, og personal som ikke har deltatt på språktiltak. 

 

Ressurssenteret ble i år lagt ned fom 1/8. Det har levert spesialpedagogisk hjelp til 

barnehagene siden 1/1-09. Nå er alle utførere samlet i de ulike virksomhetene – vi i Madla-

barnehagene har 6,5 stillinger som utførere av spesialpedagogisk hjelp som jobber i våre 
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Sak nr.:  

barnehager. I tillegg har vår virksomhet en fast spesialpedagog som har kontor hos oss, 

men er fast ansatt i PPT. 

Personalet i barnehagen kan søke råd i ulike fora dersom vi trenger hjelp til oppfølging av 

barn – vi kan ta opp saker i Tverrfaglig barnehageteam (TBT) og ressursteam (RT).  I TBT 

kan også foreldre delta, dersom de selv ønsker dette. I dette fora siter personer fra PPT, 

barnevern, fysio- og ergotjenesten, helsesøster og Johannes læringssenter. I RT er det 

personer fra PPT, og dette er kun for personalet. 

 Eventuelt 

Nina skal sette opp en oversikt i garderobene til den enkelte avdeling hvem som er 

representant i SU 

 

Saker fra Alvene: 

Hvorfor har barnehagen sluttet med fotograf? 

Svar: Disse dagene ble veldig travle, personalet fikk i oppgave om å ordne hår på barn, 

skifte klær, vaske dem o.l. Dette tok veldig lang tid. I tillegg var det flere barn som var 

utrygge i møte med fotografen, og personalet ble satt i en skvis med tanke på barnets beste, 

og foreldrenes ønske om bilde. 

Konklusjon: Hver avdeling tar et gruppebilde av barna, og foreldrene får tilgang til denne 

filen digitalt.  

 

Er det mulig å ha åpningstid fra kl 7.15-16.30 igjen? 

Svar: Det kommer vi ikke til å endre på. Nå har alle 4 barnehagene i virksomheten samme 

åpningstid. Vi brukte mye ressurser når vi måtte ha 4 stk i personalet på jobb til kl 7.15. 

Det er viktigere for oss å prioritere bemanningen på ettermiddagen. 

 

Saker fra Tussene: 

Det er lite store sykler i barnehagen. Det er ønske om å kjøpe flere sykler. 

Svar: Dette kan la seg gjøre, Pranvera sjekker behovet. 

 

 

 

Nina L. Espevik 

referent 

 


