
Referat FAU-møte #1-2018/19: 

Personalrommet Nord // kl 1930-2015 // 23. oktober 2018 

Deltakere: 
 
Alexandra Bjørk, Elisabeth Sædberg, Espen Tesdal, Hege Ingjerd Hollund, Helge Monsen, 
Helge Sivertsen, John Murphy, Line Weggeberg, Lisa Melheim, Maren Jacobsen, Nathalie 
Lygren, Randi Aardal Wetterland, Siri Hammer, Stine Lillesund, Terese, Turid Flanagan, 
Øyvind Fredstie, Øzlem Akodogan 

 

Dagsorden 
Sak 1 Informere om FAU og hvordan vi representerer foreldregruppen 

Sak 2 Valg / konstituering 

Sak 3 Annet 

 

Sak 1/ 2018-2019 Informere om FAU og hvordan vi representerer 
foreldregruppen 
Tidligere FAU-leder Siri Hamre von Krogh hadde kalt inn til møtet og informerte: 

FAU er Foreldrenes arbeidsutvalg - skal ta være bindeledd mellom barnehage og 
foreldremøte. Det skal ikke tas opp saker om enkeltpersoner, verken barn eller ansatte. 
Konstruktive forslag til driften kan stilles. 

For mer informasjon, sjekk håndboka for FAU på Emmaus. 

Sak 2/ 2018-2019 Valg / konstituering 
Valg av 

● leder: Lisa Melheim 
● Nestleder: Helge Sivertsen 
● Referent: Randi Aardal Wetterland 
● Kasserer: Alexandra Bjørk 
● SU-representanter (SU=samarbeidsutvalget) 

○ Siri Hammer 

http://www.minbarnehage.no/DynamicContent//Documents/104-fb7bbe66-9766-4545-bb8a-386ef53804d0.pdf
http://www.minbarnehage.no/DynamicContent//Documents/104-fb7bbe66-9766-4545-bb8a-386ef53804d0.pdf


○ Elisabeth Sædberg 
○ og leder 

Alle er valgt med akklamasjon 

Foreslåtte datoer til kommende FAU-møter, tirsdager kl 1930 

● 13. november 
● 8. januar 
● 19. februar 
● 9. april 
● 28. Mai (på ØST?) 

Forslag til vårfest 25. april 2019. Det kan være lurt å ha et ekstra møte før denne. 

Oppfordrer alle til å henge opp en lapp med bilde og kontaktinformasjon om seg selv på 
tavla i avdelingen, slik at folk kan få meldt inn saker. Og til å informere foreldrene om at man 
kan abonnere på FAU på hjemmesiden, melde seg inn i facebookgruppen ‘Foresatte i 
Emmaus barnehage’ 

Det er også en facebookgruppe for FAU-representantene, den heter ‘Emmaus FAU 
representanter’ 

Sak 3/ 2018-2019 Parkeringsplass ved Vest 
Parkeringsplass ved Vest; Bedre lys, skilting eller et annet tiltak? 
Atle har bestilt ny grus.  
Atle ser om muligheten for å få opp et skilt 
Hele FAU varsler i VoF tar opp med kommunen om det kan bli bedre belysning 
Randi lager plakat som kan henges opp på avdelingene, Atle kan printe ut og laminere. 

Sak 4/ 2018-2019 Skilting av avdelingers navn 
Atle prøver å få bedre skilting av navn på avdelinger 

Sak 5/ 2018-2019 Soveskur på Nord er fuktig 
Atle tar det opp med Stavanger eiendom 
Atle sjekker om ansatte kan ta inn tepper og lignende om ettermiddagen eller informere 
foreldrene om denne muligheten. 

Sak 6/ 2018-2019 Påminnelse om å ta på lenken 
Atle sjekker om kjettingen kan forlenges. 
Turid skriver tekst og får hjelp av Natalie på Maurene til å legge dette ut på hjemmesidene 


