
Referat Samarbeidsutvalget i Søråsen barnehage 14.06.22 kl 18:00  

 

Til stede: Ida Fjeldheim (foreldrerep. Smørøyet), Sofie Hedkvist (foreldrerep. Musehullet), Marit 

Rossvold (foreldrerep. Trollstua), Janet Anderbo Knudsen, ansattrep. Smørøyet), Vilde 

Ramfjord (vara for Anne Myrberg ansattrep. Trollstua), Ida Rostrup (ansattrep. 

Regnbuen), Line Unger Aass (ansattrep. Musehullet), Merete Andersen (styrer) og 

Lillann Strandskogen (foreldrerep. Regnbuen). 

Sak 18 - Gjennomgang av referat fra siste SU-møte 05.04.22 

- Ingen kommentarer. 

Sak 19 – Vurdering av utedugnad 

- Taket på Søråsen har ikke blitt kostet/vasket på flere år. Utenforstående firma har gitt beskjed 

at taket skal kostes hvert år og spyles etter behov. Akkurat nå er taket i behov av spyling grunnet 

mose. Pris innhentet er fra 80.000-126.000 kr. Forslag kom om å leie lift så noen foreldre kan 

spyle taket da det ikke er sikkert for foreldre å gå på taket uten sikring. Vanskelig for gruppen og 

si om det er mulig å gjøre noe feil og årsake fuktskader. Marit Rossvold sjekker litt.  

- Det har kommet inn forespørsel fra en familie om å få fritak fra gjenværende 6 h dugnad (3000 

kr) grunnet sykdom i famile og krevende situasjon. SU stemte nei. Retningslinjer for dugnad og 

fritak trengs. 

Sak 20 – Vurdering av aktivitetsdagen på Sæteren gård søndag 24.04.22 

- Mange familier møtte opp. Flere andre skoler var på Sæteren gård så det var mye folk.  

Sak 21 – Vurdering av sommerfesten 

- Vellykket dag. Mange syntes det var hyggelig at de ansatte var tilstede.  

- Det var for mange biler parkert på gatene ved Søråsen. Utrykningskjøretøy hadde ikke komet 

frem på Søråsen (gate). Neste år skal vi oppfordre alle som kan til å gå/sykle. 

Sak 22 – SU-arrangementer for barnehageåret 21/22 

- 21 september felles høstfest 

Sak 23 – Planer for neste barnehageår 

- Endringer av personal er blitt sendt ut. En ny ansatt på Troll og en på Smør og prosessen 

med å finne en ny til Regn er startet opp. Det blir 52 store barn og 16 små barn. 

Sak 24 – Arbeidet med foreldreundersøkelsen 

Fortsette med 

• Engasjert i mitt barn 

• Språkutvikling 

• Trygg på voksne 



 

Forbedre 

• Informasjon til foreldre 

• Informasjon om mattilbud 

• Foreldre kan påvirke innhold i foreldremøte 

Sak 25 – Årsplan 

- Grunnplan fortsetter 

- Etter tidligere ønskemål om tilbud av vanntilvenning for maksibarn er Søråsen meldt på kurs. Venter 

på bekreftelse av påmelding fra Hundsund bad. 6 ganger totalt.  

Sak 26 – Neste års SU-representanter 

- Ida og Marit har sittet to år (på valg) 

- Line og Ida har sittet to år (på valg) 

- Lillann og Sofie har 1 år igjen 

- Janet og Anne M har 1 år igjen 

Sak 27 – Eventuelt 

- Ønske fra foreldre med førstehjelpskurs. Laber interesse sist gang dette ble tilbudt. Privat betaling. 

Lillann sjekker med HMS-bedriften om de kan gi tilbud på slik kurs.  

 

Neste møte i Samarbeidsutvalget blir tirsdag 15.09.22 kl. 18.00. Møtet blir mest sannsynlig fysisk da det 

kommer til å være nye representanter i gruppen.  

 

God sommer! 

 

Ref. 

Sofie Hedkvist 


