
 

 

C1 - Internal use 

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget i Søråsen barnehage 14.10.21 

 

Til stede:  Ida Fjeldheim (foreldrerepr. Smørøyet), Julie Botten (vara for Marit Rossvold, foreldrerepr. 

Trollstua), Sofie Hedkvist (foreldrerepr. Musehullet), Bodil Andersen (vara for Janet Anderbo 

Knudsen, ansattrepr. Smørøyet), Anne Myrberg (ansattrepr. Trollstua), Ida Rostrup 

(ansattrepr. Regnbuen), Marianne Colbiørnsen (vara for Line Unger Aass, ansattrepr. 

Musehullet), Merete Andersen (styrer) og Lillann Strandskogen (foreldrerepr. Regnbuen, ref.) 

 

Sak 22 - Gjennomgang av referat fra siste SU-møte 01.06.21 

- Ingen kommentarer til referatet 

 

Sak 23 - Konstituering av nytt Samarbeidsutvalg 

- Lillann og Sofie nye foreldrerepresentanter, begge har underskrevet på taushetsplikt 

- Janet og Anne M. nye ansattrepresentanter 

- Ida F. valgt til leder 

 

Sak 24 - Samarbeidsutvalgets oppgaver 

- September: høstarrangement (pleier å være tidlig i sept., avlyst i år) 

- Januar: juletrefest 

- Foreldrearrangementer (mamma-, pappa- og/eller foreldretreff) 

- Facebooksider; foreldrerepresentant fra hver avdeling skal fungere som administrator for 

avdelingens FB-gruppe (nye representanter må sørge for å få adm.rettigheter). Foreta 

regelmessig opprydning i medlemsliste, slik at nye foreldre inviteres til gruppen, og foreldre 

til barn som har sluttet fjernes. Slette eventuelle innlegg som ikke skal være i gruppen.  

 

Sak 25 – Foreldremøte, kommentarer/innspill 

- Denne gangen ble det først avholdt et foreldreråd, med relativt få deltakere, og deretter 

foreldremøter avdelingsvis. Tidligere har disse blitt avholdt samtidig; foreldreråd først, 

deretter avdelingsvis.  

- Resultatene fra siste foreldreundersøkelse indikerer at korte informasjonsmøter settes pris 

på. Vi ble enige om at vi ønsker å beholde en fellesdel med generell info som bør formidles 

tydelig til alle, som «kjøreregler» ifm. bursdager, barnehagens policy om å alltid be tilbake, 

etc.  

- Generelt er vi fornøyde med informasjonsflyten i barnehagen. MyKid fungerer veldig fint.  

 

Sak 26 – SU-arrangementer for barnehageåret 21/22 

- Høstarrangement, september (avlyst) 

o Fint for nye familier, for å bli kjent med andre barn og foreldre. Som erstatning for 

dette ønsker vi å initiere lavterskeltreff avdelingsvis, som f.eks. å møtes i en hage, på 
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en lekeplass e.l. en søndag. Dette bør helst gjøres ila. november måned. Informer 

Merete dersom info om dette ønskes delt på MyKid og/eller barnehagens nettside. 

- Foreldretreff, oktober + mars 

o Arrangeres avdelingsvis, noen er allerede i gang med høstens treff. Mamma- og 

pappatreff pleier å være populære og ha god deltagelse.  

- Juletrefest, januar 

o Søndag 09.01.22.  

o Ida F. undersøker muligheten for å låne festsalen på Stabekk skole, og hører 

samtidig om de kan la juletreet stå til da.  

o Lillann foreslår datoer for eget planleggingsmøte for juletrefest, kommer i egen mail.  

o Barnehagen har lagret en del pynt, sanghefter, etc. fra tidligere år. 

- Aktivitetsdag, april 

o Tur til Sæteren gård søndag 24.04.22. Vi møtes på parkeringsplassen på Øverland kl. 

11.00. 

o Ida R. undersøker muligheten for å booke gapahuken eller lavvoen denne 

formiddagen. 

- Innedugnad 

o 01.02.22 og 02.02.22 

- Utedugnad 

o 20.04.22 og 21.04.22 

- Sommerfest 

o 09.06.22 

 

Sak 27 – Foreldreundersøkelse 

- I regi av Utdanningsdirektoratet 

- Gjennomføres i nov./des.  

 

Merete informerte om muligheten for å sitte i Bærum kommunes foreldreutvalg. Gi beskjed til 

henne dersom dette er av interesse.  

 

Neste møte i Samarbeidsutvalget blir tirs. 25.01.22 kl. 18.00. 

 

Takk for hyggelig møte! 

 

Ref. 

Lillann Strandskogen   


