
Referat FAU-møte #4-2017/18:  
Emmaus Barnehage, personalrommet Nord // kl 1930-21:00 // 20. februar 2018 

Deltakere:  
Alexander Maurene, Bjørg Lynghumlene / Humlene, Camilla Bikuben / Honningbarna, Harald 
Marihønene, Hege Billene, Øyvind Biene, Silje Stankelbein, Siri Tusenbein. 

Atle møtte fra administrasjonen 

 

Dagsorden 
Sak 1 Oppfølging sak om plattform for barnehagens hjemmesider 

Sak 2 Oppfølging fotografering i barnehagen 

Sak 3 Vårfest 

Sak 4 Oppfølging lekeapparater  

Sak 5 - kommunikasjon rundt fravær blant de ansatte 

 

Ingen kommentarer til Referat fra forrige gang: 

Sak 1 Oppfølging sak om plattform for barnehagens hjemmesider 
Innspill fra Atle, få innspill fra andre barnehager via Stavanger-barnehagenes foreldreforening for å 
stå sterkere og samle flere innspill.  

Hva er behovene? Disse momentene kom opp. 

1. Bruke standardkonvensjoner for navigasjon. 
2. Responsiv / mobiltilpasset 
3. Kun en ny meny, ikke tre. 
4. Innholdssentrisk i stedet for dokumentsentrisk 
5. Lett å laste opp innhold 
6. Lett å finne fram 
7. Kalenderintegrasjon 
8. Bilder av unger bak innlogging 
9. Varsling på epost eller i app. 
10. Universelt utformet 

Dette sirkuleres i et eget notat hvor andre kan skrive inn, konstruktivt. 

Atle sjekker ut hva som er plan for ny løsning, om det f.eks skal inn under stavanger.kommune.no 

Sak 2 Oppfølging fotografering i barnehagen 
Mange foreldre ønsker individuelle bilder.  

Det har kommet en henvendelse fra fotonorden.no, som sammen med andre  

FAU-leder Siri og Isabel velger tilbyder som kan tilby gruppebilde og individuelle bilder til de som 
ønsker det, basert på pris og akseptabel kvalitet. 

Sak 3 Vårfest 

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


Mål: skaffe 9000 kr i overskudd, overlevere dokumentkamera.  

Dato: 25. april fra kl 1600, for å unngå at det blir for mange barn på avdelingene med en kasserer.  

Det Vippses til kasserer 

Vi satser på kontinuerlig trekning, gjerne ved bruk av lodd, med premier i henhold til liste. 

Alle spør arbeidsgivere om å smågaver til premier. Alt er lov. Små gaver porsjoneres sammen med 
andre små.  

Bjørg Muri tar runden sammen med Hilde for å finne ut hvem som kan bidra av lokalbutikker med 
gaver som gis bort, gavekort fra kafeer mm, 

Atle kan sørge for at et skriv og lister blir hengt opp. 

Lister må lages, hvor folk kan skrive opp hva de kan skrive kan lage av søtt og salt, inkludert 
allergener.  

Invitasjoner lages også. 

Andre muligheter aktiviteter: 

● Gjette antall erter i glass. 
● Lykkehjul 
● Kahoot 
● ... 

Vi trenger sjefer for følgende oppgaver: 

● Invitasjon: Siri med bistand fra Harald 
● Vi trenger premier: Siri 
● Matliste 
● Gaverunde: Bjørg 
● Tombola / loddsalg:  
● Rydde klart 
● Rydde bort: vest: Camilla 
● Underholdning: 
● Lyd: 

Alle møter neste gang, inkludert varaer, for detaljplanlegging. 

Sak 4 - Oppfølging lekeapparater 
Det skal være en lekeplasskontroll nå i vår. Om noen av lekene ikke fungerer må de byttes. 
Barnehagen bruker naturen for det er mulig. 

Sak 5 - kommunikasjon rundt fravær blant de ansatte 
Planlagt fravær kan godt kommuniseres bedre i forkant, inkludert om sykefravær, hvor lenge det blir. 
Atle tar innspillene til etterretning. 

Annet 

A. Et foreldremøte før en begynner 
Atle undrer på om det er behov for et møte for foreldre før (det første) barnet skal begynne i 
barnehagen, f.eks for å møte personale, andre foreldre for å vite hvordan barnehagen, hverdagen 
fungerer med der. FAU støtter opp om forslaget om å prøve dette det året. 



B. Mer informasjon om hva som skjer i barnehagen 
FAU oppfordrer barnehagen å dele mer informasjon om hva som skjer, hva som er fokus, hvilke 
bøker som leses. 

C. Temamøte 
Atle har sjekket om muligheter for et oppfølgingskveld om f.eks trygghetssirkelen.  

Det kommer også et foreldrekurs. 

__ 

Neste møte i FAU er 10. april 2018 kl 1930 på samme sted. 

Referent: Harald Sævareid 


