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Sak nr.:  

01/22 Presentasjon og informasjon 

Vi gikk gjennom litt generell informasjon fra barnehagen, angående bemanning og 

økonomi.  

02/22 Kostituering av SU 

Erica Hove, mor til Sondre på Tussene ble enstemmig valgt til leder av SU 

Det er litt penger SU har fra tidligere. Det ble ytret ønske fra barnehagen til det forrige 

SU om å benytte disse pengene til en rutsjebane tilpasset de minste barna, noe de syntes 

var helt greit. Pengene er ikke benyttet enda, da det tar lang tid å få dette godkjent fra 

Natur og Idrett, Stavanger kommune. 

03/22 Plan for foreldremedvirkning 

Vi gikk gjennom denne planen. 

I år blir det ikke invitert inn til foreldrekafè i forbindelse med internasjonal måned. 

Avdelingene vil ha fokus på Barnekonvensjonen og innsamling av leker/klær til barn 

som trenger det i vår egen by. Torsdag 27 oktober vil vi ha en felles fest for barna, med 

lapper og kos. Det blir ingen innsamling av penger, da det kan være flere har 

økonomiske utfordringer pga økte utgifter. 

Til våren vil SU ha ansvar for dugnad og 17. mai tog for barna. Sommerfesten vil bli 

arrangert av SU og personal i fellesskap 

 Eventuelt 

✓ Virksomheten har 0,77 mill i merforbruk knyttet til koronatiltak, og det er lite 

trolig at vi vil få noe av dette refundert fra kommunen  

✓ Det er blitt dyrere med mat, og det er vanskelig å gå i hop med økte priser for 

barnehagen. Det kan bli aktuelt med å øke matpengene, eller gå ned på 

mailto:postmottak.barnehage@stavanger.kommune.no


 

 

2/2 

Sak nr.:  

mattilbudet. Det var ingen stemning i SU om å gå ned på mattilbudet, og vi må 

da se på muligheten for å øke matpengene 

✓ Forespørsel fra SU om at barna skal få et varmt måltid i uka, tilberedt av en 

kjøkkenhjelp. Er dette mulig å få til ved å øke matpengene? Hvor mye måtte vi 

øke dem? Hvilken fremgangsmåte skal vi bruke for å kunne gjøre dette? Nina 

sjekker ut dette. 

✓ En avdeling ønsket at SU representanten skulle ta opp om det var mulighet for å 

endre åpningstidene til kl 7.15-16.15. Nina tar saken videre og sjekker om dette 

er mulig. 
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