
Referat Samarbeidsutvalget i Søråsen barnehage 25.01.22 kl 18:00  

 

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

Anderbo Knudsen, ansattrep. Smørøyet), Anne Myrberg (ansattrep. Trollstua), Ida 

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

ansattrep. Musehullet), Merete Andersen (styrer) og Lillann Strandskogen (foreldrerep. 

Regnbuen). 

 

Sak 1 - Gjennomgang av referat fra siste SU-møte 14.10.21 

- Planlagt juletrefest ble avlyst grunnet covid-19-restriksjoner. 

- Ingen andre kommentarer. 

 

Sak 2 – Orientering covid-19 

- Mye smitte på en avdeling. Flere som testet positivt også på de andre avdelingene, voksne og 

barn. Søråsen har hittil klart å holde åpent gjennom hele pandemien.  

 

Sak 3 - Foreldreundersøkelse 

- Gjennomgående høy score og mange punkter har forbedret seg fra 2020.  

- Mattilbud er det punkt som scorer lavest. Her skal Søråsen prøve å synliggjøre mer hva som 

faktisk blir tilbudt. Lik score som i 2020. 

- Søråsen har valgt å jobbe videre med relasjon mellom barn og voksne, barnets utvikling og 

tilfredshet. 

- Foreldremøte – skal se på hvilken form foreldremøtene som skal holdes fremover skal være. 

  -foreleser, ren informasjon, etc 

 

Sak 4 – Planleggingsdager 

- 5 planleggingsdager i året. 3 legges samtidig som SFO og 2 følger de kommunale barnehagene.  

- 18-19 august 2022 

- 28 oktober 2022 

- 2 januar 2023 

- 12 mai 2023 



 

Sak 5 Opptak 2022 

- Søråsen trenger flere barn i alder 3 år og oppover. I dag er det 52 store barn og 16 små. Det er 

lagt ut en reklamefilm på hjemmesiden som gruppen ble anbefalt å dele i sosiale medier for å få 

flere søkere. 

 

Sak 6 – Dugnader og arrangementer 

- Innedugnad 1-2 februar blir flyttet til slutten av mars grunnet restriksjoner (covid-19) 

- Mamma- og pappatreff blir arranger pr avdeling av SU representanter. Høy deltagelse ved 

treffene før jul.  

- Aktivitetsdag 24 april – planlegges ved neste møte 

- Sommerfest 9 juni – planlegges ved neste møte 

- Felles høstarrangemet September 2022 

 

Neste møte i Samarbeidsutvalget blir tirsdag 05.04.22 kl. 18.00. 

 

Takk for hyggelig møte! 

 

Ref. 

Sofie Hedkvist 


