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Ingen kommentarer til Referat fra forrige gang. 

Sak 1 Oppfølging sak om plattform for barnehagens hjemmesider 
Atle skriver i epost til Harald:  

Har sjekka litt rundt Nyweb. 

Det er nettopp inngått en ny ettårig avtale med Nyweb. Jeg fikk beskjed om at dette 
nødvendigvis ikke er løsningen fremover og at de er i en prosess hvor de ser på alternative 
løsninger. 

Vi utsatte denne saken siden Harald ikke var til stede, men til neste møte kan vi ta opp om FAU 
skal melde inn hva om er behov fra foreldre til neste anskaffelse? 

Sak 2 Oppfølging fotografering i barnehagen 
Isabel hadde sjekket opp mange fotografer, men tilbudene var vanskelige å sammenligne. Flere av 
fotografene kunne både ta gruppe og individuelle bilder for de som er interesserte og Isabel skal 
sjekke litt mer om disse sånn at vi kan sammenligne tilbudene.  

Sak 3 Oppfølging av forespørsel om lengre åpningstid i barnehagen 
Hvis barnehagen skal ha lengre åpningstid vil det bli mindre voksentetthet senere på dagen da 
tidligvakten vil måtte gå hjem tidligere.  

Det har også tidligere vært forespørsel om lengre åpningstider og Emmaus barnehage har også 
hatt et prøveprosjekt med dette. Konklusjonene har vært at det ikke er ønskelig å begynne med 
tidligere åpningstid. 

Avdelingene har tatt en opptelling av hvor mange barn som blir levert tidlig som åpningstiden er nå: 

Første uken. 
Mandag 11 barn. Tirsdag 14 barn. Onsdag 10 barn. Torsdag 10 barn. Fredag 11 barn. 

http://www.minbarnehage.no/DynamicContent//Documents/104-67430378-fea0-4bc5-920f-5b78c3be14bf.pdf


Andre uken. 
Mandag 10 barn. Tirsdag 11 barn. Onsdag 9 barn. Torsdag 12 barn. Fredag 13 barn. 
  

● Tellingen er gjort fra 7. 30 til 7. 35 hver dag. 
● Barnehagen har 219 barn 

 
FAU mener det er en for liten andel barn som benytter seg av barnehagen ved åpningstid og at det 
derfor ikke er et stort nok behov for å åpne barnehagen tidligere. 
 

Sak 4 Oppfølging av sak om uvedkommende på barnehagens område 
ikke sett spor etter uvedkomne i det siste. Det er mulig å skru av åpnet wifi, men dette må gjøres 
manuelt. Siden det ikke anses som et problem med uvedkomne for øyeblikket er det ikke 
nødvendig.  

Sak 5 Vårfest 
Vårfesten er satt til 25.04 dette er samtidig med ryddeaksjon, kan vi gjøre noe med det? Vi håper å 
samle inn rundt 9 000,- så vi må alle sammen prøve å tenke ut gode ideer til neste møte. 

Annet 
A. Hva gjør bhg med fare for kvelning ved måltid og lek? 

Personalet har livredningskurs, må tas hvert 2 år. Atle tar opp måltidsituasjonen med avdelingene, 
da måltidene og maten som blir servert var noe som ble spesielt framhevet av forelderen som 
meldte denne saken. 

B. For få leker på lekeplassen for de minste. 

Barnehagen bruker nærmiljøet og fjellet i tillegg til apparatene, det oppfattes som populært for 
barna. Det er lite plass til nye stativer, med det kan vurderes. Atle sjekker muligheten for 
eksempelvis å sette et nytt apparat i sandkassen. 

C. Ikke lurt med krydderurter på uteplassen for de minste, fordi de er for små til å vite 
forskjell på hva de kan spise og ikke på lekeplassen. 

Barnehagen er påpasselige med å fjerne giftige planter hvis de kommer opp. FAU mener det er 
positivt med urter i bhg. 

D. Har bhg plan for kommunikasjon rundt fravær blant de ansatte, både ved 
sykdom/vikar og permisjon/slutt. 

Bhg utarbeider en plan for kommunikasjon. 

E. Foreldresamtaler hvert halvår 

Det skal være en foreldresamtale hvor foreldrene kalles inn og så vil det være mulig for foresatte å 
be om samtale ved behov. Det har oppstått forskjellige ordninger rundt foreldresamtalene og Atle 
skal sørge for en samkjøring sånn at alle foresatte får samme muligheter til foreldresamtaler. 

 

Neste møte i FAU er 20. februar 2018 kl 1930 på samme sted. 

 

Referent: Siri von Krogh 


