
Referat Samarbeidsutvalget i Søråsen barnehage 09.02.23 kl 19:30  

 

Til stede: Marthe Lise Olsen (foreldrerep. Smørøyet), Sofie Hedkvist (foreldrerep. Musehullet), Julie 

Botten (foreldrerep. Trollstua), Lillann Strandskogen (foreldrerep. Regnbuen).  Janet Anderbo 

Knudsen, ansattrep. Smørøyet), Anne Jonassen (ansattrep. Trollstua), Anne Myrberg (ansattrep. 

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

 

Sak 1/23 Referat fra siste SU-møte 19.09.22 - Ingen kommentarer.  

 

Sak 2/23 Vurdering av høstfest  

Det ble servert suppe (laget av barna i barnehagen) avdelingsvis først. Deretter aktiviteter på 

fotballbanen. Ingen kommentarer til gjennomføringen.  

 

Sak 3/23 Vurdering av juletrefesten  

Ble arrangert på Høvik skole søndag 8. januar 2023. Generelt mange gode tilbakemeldinger på en 

vellykket gjennomføring. Mange syntes det var fint at arrangementet var i gymsalen da dette ga rom 

for barna til å løpe og leke mer fritt rundt.  

Grunnet mye sykdom denne perioden var det omtrent 30 stykk som falt fra på kort varsel.  

Innsamling i form av utlodding ble donert til Forut.  

Det var behov for bruk av vare og teknisk hjelp til rigging i forkant, og vara til rydding i etterkant.  

Nærmere beskrivelse av gjennomføring og innkjøp i SU-perm.  

 

Sak 4/23 Vurdering av foreldretreff 

Det har vært noe dårlig deltakelse særlig på Regnbuen og Smørøyet. Musehullet og Trollstua har 

generelt større deltakelse. Det var også gjennomført et felles mammatreff for Mus og Troll i høst. 

Regnbuen og Smørøyet vil forsøke dette ved neste foreldretreff vår 2023.  

 

Sak 5/23 Vurdering av innedugnad 

Godt gjennomført, alt vasket etter planen og god stemning underveis.  

 

Sak 6/23 Gjennomgang av foreldreundersøkelsen  

Generelt høye resultat.  

Hva gjelder punkt om forberedelse til skolestart er denne ned fra 4.9 til 4.6. Siden undersøkelsen 

gjøres tidlig i barnehageåret er det vanskelig for foreldre å danne seg et bilde av hvilke tiltak som 



gjøres ifbm. forberedelse til skolestart. Barnehagen må gi foreldre tydeligere informasjon om hva 

som er planlagt gjennom året.  

 

Sak 7/23 – Barnehageopptak våren 2023  

Søknadsfrist 1. mars 2023. Barnehagen trenger å fylle opp plassene og særlig for barn over 3 år. 

Vurdere å gjøre det tydeligere at barnehagen er en stiftelse og ikke bare en privat barnehage.  

Oppfordres til at foreldre «reklamerer» for barnehagen i sine bekjentskap og evt. legge ut 

informasjon om ledig kapasitet på foreldregrupper på Facebook.  

 

Sak 8/23 SU arrangement for barnehageåret  

- Foreldretreff mars  

- Aktivitetsdag Sæteren Gård 23. april 2023 oppmøte kl 11:00 

- Utedugnad 19-20. april (planlegges videre neste SU møte)  

- Sommerfest 12. juni (planlegges videre neste SU møte) 

- Felles hørtarrangement september 2023  

 

Sak 9/23 Eventuelt  

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

betaling. Lillann sjekker med opp med tidligere arrangør om pris.  

- Tips fra foreldre; første uka etter at snuing av klokka fra sommertid til vintertid er mange 

unormalt tidlig ute til levering i barnehagen. Dette har gitt personalet på tidligvakt litt mange 

barn å håndtere. Tilsvarende etter juleferien er det mange barn som trenger litt ekstra hjelp 

ved levering. Vurdere å tilpasse personaldekning for disse to periodene.  

- Neste møte i Samarbeidsutvalget blir tirsdag 21.03.23 kl. 19:30.  

 

Ref. Marthe Lise Olsen  


