
  

 

 

 

Referat 
 

Oppvekst og utdanning 

Våland barnehagene  

avd Bokkaskogen 

 

 

Gruppe: FAU møte 

Møtested: Møterom 

Møtedato/ -

tid: 

Tirsdag 27.09.22 kl 19.00-20.00 

Deltakere: Christin Bigseth, Astrid Gulbrandsen, Karoline Skavland, Sigrid Kalvig, Linn Haugland, Rebecka 

Svenaeus, AmalieTjentland, Hanne Halvorsen og Marianne Wathne 

Referent: Marianne Wathne 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  27.09.2022 

 

Sak nr.:  

1 Velkommen og presentasjon av deltakere i FAU 

2 Virksomhetsleder Christin Bigseth informerer om rammene for FAU og SU 
Informerer om sammenslåing av virksomheter 
Bekketunet og Maurtua flytter inn i Teknikken jan 2023. 
Våland-barnehagene har også en avdeling for utførere i private barnehager i Stavanger 
kommune 
 
Vi fortsetter med et SU for Våland, Vålandshaugen og Bokkaskogen dette året, så får vi 
se om det kan bli et felles SU på sikt. 
Det avholdes ca 2 SU møter pr barnehageår. Første møte blir avholdt i okt/nov. 
 
Alle foreldre er en del av foreldrerådet og har en stemme som skal bli hørt. 
FAU er ikke lovpålagt, men foreldrene velger om de vil ha et FAU 
 
SU er lovpålagt. 
1 foreldrerepresentant og en ansattrepresentant i SU 
 
 
Ved å sitte i SU får man innsyn i: 
styringsdokumenter 
Personalsituasjonen 
Budsjett 
Politiske vedtak 
 
 

3 Valg av FAU leder og representant til SU 
Hanne Halvorsen velges til leder av FAU og representant i SU. 
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Sak nr.:  

4 Valg av sekretær 
Dette arbeidet ønsker FAU at det rulleres det på. 
Referatene printes ut og legges i en perm. 
 
 

5 Fastsettelse av videre møtevirksomhet 
 
Astrid Gulbrandsen på Rødkløver har fungert som kasserer- og kan fortsette med det. 
 
 
Faste tradisjoner for Bokkaskogen: 
Sommerfest og Dugnad 
 

Eventuelt 2 ukers frist FAU lager et skriv for presentasjon som henges på avdelingene. 
Marianne printer ut og henger opp. 
Det opprettes en facebookgruppe for FAU for å lettere kommunisere. 
 
 
Marianne informerer om mail fra Anette Normann, landskapsarkitekt. Mulighet for 
FAU for medvirkning til kreativ lekeplass og aktivitetsanlegg på Vålandshaugen. 
Informasjon sendes til alle FAU deltakerne via mail, så tar FAU dette videre. 
 

 


