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Til stede: 

Helene Kruse Mathisen – foreldrerepr. Tyttebær 
Christian Hageland foreldrerepr. Foreldrerepr.Blåbær                                                                 
Lene Tønnesen – foreldrerepr. Bjørnebær 
Solveig Eklund – personalrepr. Blåbær 
Linn Pham – personalrepr. Tyttebær 
Torhild Bukkholm – personalrepr. Bjørnebær 
Bjørg Godtfredsen - styrer 

 
Referent: 
 Bjørg Godtfredsen 
 

Dato: 01.11.19 
 
 
 

Sak Innhold Ansvar 

  
Konstituering 
 

 
Leder – Christian Hageland  
Sekretær – Bjørg Godtfredsen 
 

 

 
Gjennomgang av 
samarbeidsutvalgets 
arbeid og oppgaver 
 

 
-Sikre et godt samarbeid mellom   
 barnehage og hjem 
-Sikre et godt barnehagemiljø 
-Fremme foreldrenes interesser  
-Gi innspill og konstruktive   
 tilbakemeldinger  
-Melde fra til eier hvis man opplever at   
 barnehagen ikke drives innenfor de   
 rammene som settes av gjeldende lover,  
 forskrifter, vedtekter og budsjett. 
-Styrer skal fremlegge saker av viktighet   
 for SU, eks vis innhold og drift. 
 

Alle 

 
Faste poster på 
sakslista 

 
-Budsjettoppfølging 
-Pågående oppgaver 
-Evt. 
 

Styrer 

 
Info om 
barnehagens arbeid 

 
Vårt hovedfokus for det daglige arbeidet er 
at det enkelte barn skal oppleve 

Styrer 
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barnehagehverdagen som meningsfull.   
At ingen skal «forsvinne» i en travel 
barnehagehverdag. At de stille barna, de 
barna som utfordrer, alle skal bli sett, hørt 
og verdsatt for den de er.  
At vi klarer å se bak atferden og møte 
barnet på sine følelser.  
At vi kan gi hvert enkelt barn mestrings-
opplevelser og erfaringer på at man blir 
regnet med og er en viktig del av 
fellesskapet. 
 
Personalet har også gjennomført et 
kompetanseprogram som skal gi oss mer 
kunnskap i forhold til barn som er utsatt for 
vold og seksuelle overgrep. 
I etterkant av dette gjennomfører alle 
barnehager hvert år det pedagogiske 
opplegget «Kroppen er min» for 
førskolebarna. 
 
Ellers står det mye om vårt arbeid og 
satsningsområder i barnehagens Årsplan. 
 

 
Eventuelt 

 
-IST  
 Beskjeder til barnehagen skrives / sendes   
 på IST innen kl.10 gjeldende dag. 

 
-Styrer rapporterer til Oppvekst hver 
måned på   
 økonomi, fravær, HMS mm. 
     -Fravær hittil i år 5% 
     -Regnskap - Balanse 
     -Disp.fond 250000 

 
-Barnehagen har hatt vannlekkasje og   
 arbeidet ferdigstilles i disse dager 

 
-Gapahuk  
 Siste dugnad torsdag 7.nov. 
 Åpning av ny gapahuk 12.november 
 

 

 

 
Alle foreldre 
 
 
 
Styrer 
 
 
 
 
 
 
Kr.sand Eiendom 
 
 
 
Foreldre / styrer 
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-Foreldreundersøkelsen sendes ut   
 første uke i november.  
 Svarfrist 20.desember! 

 
-Vanskelige parkeringsforhold ved   
 barnehagen. Helene sjekker muligheter   
 med kommunen 
 (I skrivende stund er vi blitt informert om at     
 Voie skole flyttes til Torkelsmyra høsten 2020.  
 Dette vil endre parkeringssituasjonen for oss og saken  
 stilles i bero) 

 

-Det opprettes lukket Facebook gruppe for   
 foreldrene i Voietun.  

 
-Neste møte i SU blir  
 26.02.20 og 06.05.20 
 
 
 

 
Styrer  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Christian Hageland 

 
 


