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Ørjan Aronsen Ellingsen (Smiene), Sigrid Øverli-Øyen (Smiene), Sondre Flesjå 

(Gullfaks), Cathrine Baadstø (Eskeland), Hege A Sørnes (Smietunet), Renata Berg 

(Smiene), Valentina Milenkovic (Bhg Tasta), Hanne Kopperstad (Eskeland), Jonas 

Larsen (Smiene), Siren L.Pedersen (Eskeland), Henriette T Løhre (Gullfaks), Henriette 

S.Elvig (Vardeneset),  Maria Haug (Vardeneset), Lena S Steinsbø (Vardeneset), Sara M 

Derviskadic (Smietunet), Christina Farestveit (Bhg Tasta), Birte Holm (Bhg Tasta), Åse 

Bergsvik Karlsen (Eskeland), Else Brit Bjørnsen (Gullfaks), Ida Berge Ravndal 

(Gullfaks), Bente Seldal Prestmo (Smiene),  Kjersti Bjørnøy (Gullfaks), Linn L. Risom 

(Smietunet), Heidi G. Moldt (Eskeland) Eli Mundheim (Virksomhetsleder). 

 

Kopi til:  
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 TEMA: Gjennomgang av roller og saker som er aktuelt for SU og FAU 

 

• Gjennomgang ved avdelingsleder Linn L Risom: 

1. Hva er foreldrerådets arbeidsutvalg? (FAU) 

2. Hva er samarbeidsutvalget? (SU) 

Viser til vedlagt vedlegg for utfyllende informasjon om FAU, SU og eksempler på saker 

som tas opp i SU. 

 

• Stavanger barnehagens foreldreorganisasjon- er en foreldreorganisasjon for 

foreldre med barn i barnehage i Stavanger. De skal være foreldrenes talerør for 

stadig bedre barnehager i Stavanger- både kommunale, private og 

andelsbarnehager. Det anbefales at SU og FAU kjenner til foreningen. 

Les mer her: 

Stavangerbarnehagenes Foreldreforening - Hva gjør vi i SBF? 

(minbarnehage.no) 

 

• Presentasjon av alle deltakerne på møte. 

 

 

1. Konstituering av SU: 

 

mailto:postmottak.barnehage@stavanger.kommune.no
https://www.minbarnehage.no/sbf/Underside/3942
https://www.minbarnehage.no/sbf/Underside/3942
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Virksomhetsleder (VL) ønsker at en av foreldrene stiller som SU leder. 

Det gjennomføres cirka 3 møter i løpet av året. 

VL kontakter SU leder i forkant av SU møte. VL skriver referat, og støtter SU leder. 

 

Anna Rosenkilde (Barnehagen Tasta) var SU leder 2021-22, hun ønsker ikke å stille til 

gjenvalg.  

 

SU 2022-23 er som følger: 

 SU leder: Ørjan Ellingsen 

 Vara SU leder: Sigrid Øverlid-Øyen 

 Øvrige medlemmer: 

Foresatte: 

Cathrine Baadstø (Eskeland bhg) 

Birte Holm (Bhg Tasta) 

Brit Inger Smith (Smietunet) 

Lena S. Steinsbø (Vardeneset) 

Henriette T. Løhre (Gullfaks) 

Ansatte: 

Else Brit Bjørnsen (Gullfaks) 

Hege A Sørnes (Smietunet) 

Renata Berg (Smiene) 

Valentina Milenkovic (Bhg Tasta) 

Guri Mikkelsen (Vardeneset) 

Halime Demirbas (Eskeland) 

 

Alle barnehagene må ha en vara som kan stille om ikke SU representant kan delta på møte. 

 

2. Informasjon fra ledelse: 

 

• Ny strategi for kvalitet mot 2030 ble vedtatt før sommeren. 

Tastabarnehagene har stort faglig fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling, og er i gang med 

implementering av ny kvalitetsplan. 

 

«Stavangerbarnehagen mot 2030 – strategi for kvalitet i barnehage skal være et 

arbeidsredskap for barnehagenes ledelse, de pedagogiske lederne og hele 

barnehagen.  Barnehagens ledelse har ansvar for å sammen med personalet gjøre 

strategiens prinsipper og satsningsområder førende i utvikling av egne årsplaner og 

daglige praksis. Strategien skal videre gi informasjon til foreldre og foresatte. Den 

danner grunnlag for kompetanseheving og utvikling i barnehagen.» (Hentet fra: 

Strategi for kvalitet i barnehagen | Stavanger kommune) 

• Personalsituasjon: Tastabarnehagene jobber i disse dager med å ansette 3 faste 

vikarer. Det er en politisk beslutning og ansette faste vikarer i 

barnehagevirksomhetene. 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/strategi-for-kvalitet-i-barnehagen/#22811
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• Spørsmål: Har vi fokus på å ansette menn? Det er i dag flere menn som jobber i 

Tastabarnehagene, og det er veldig kjekt. Vi ønsker flere menn til 

Tastabarnehagene. 

• Ny avdelingsleder:  

Venke Kårtveit er ny avdelingsleder. Tastabarnehagene gleder seg til hun starter i midten 

av oktober i Vardeneset barnehage. 

 

• Pedagognorm: 

Tastabarnehagene har i dag 3 pedagoger av 36 pedagoger som er barnehagelærer på disp. 

Ansatte som blir satt på dispensasjon blir valgt ut fra utdannelse og erfaring. De får 

oppfølging i form av fast veiledning, og de får en mentor i ledergruppen. 

 

• Ledergruppen: 

Ledergruppen i Tastabarnehagen har møte en gang pr uke. De jobber tett og har fokus på 

faglig utvikling. 

Virksomheten jobber for å bli et VI, og samarbeider på tvers av barnehagene i ulike 

grupper og nettverk. 

Det skal blant annet skal det være et felles personalmøte 20.oktober med tema: «Strategi 

for samarbeid med barn.». Strategi for samarbeid med barn handler om å sette 

barnekonvensjonen ut i live. Dette er en ny strategi som skal implementeres i Stavanger 

kommune. «Strategien ivaretar barnekonvensjonens grunnleggende rettigheter for 

framgangsmåte i møte med hvert enkelt barn. Den er også utformet i tråd med 

kunnskap fra barn. Strategien inneholder et uttalt barnesyn, verdier og 

beskrivelser av god praksis.» (Hentet fra: Samarbeid med barn i Stavanger | 

Stavanger kommune) 

 

3. Fastsetting av årsplan 2022/23 

 

• Avdelingsleder Heidi G Moldt presenterte ny årsplan og oppbygging av plan. 

Årsplanen er Tastabarnehagenes arbeidsverktøy, og sier noe om hvordan 

barnehagene omsetter Rammeplanen, planer som er vedtatt fra Stavanger kommune 

(Strategi for kvalitet, Strategi for samarbeid med barn, Psykososialt barnehagemiljø) 

til handling dette barnehageåret. 

 

• Hentet fra tekst i årsplan om: Stavangerbarnehagen  

«I stavangerbarnehagen bygger vi felleskap for barn, men også sammen med barn, 

personalet, foreldre og hele laget rundt barnet. Begrepet felleskap inneholder flere 

tilleggsfortellinger som mangfold, inkludering og samarbeid. Stavangerbarnehagen 

har derfor Vi bygger felleskap som visjon og vil bruke den som et bilde på fremtiden 

vi ønsker å skape.   

Når vi bygger felleskap skal barndommens egenverdi anerkjennes, og barnehagen 

skal ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling. Å møte barnets behov for 

omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og 

medvirke i felleskapet, er viktige verdier som skal prege Stavangerbarnehagens 

praksis.   

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/samarbeid-med-barn-i-stavanger/#19843
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/samarbeid-med-barn-i-stavanger/#19843
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Utfra kommuneplanens satsninger og barnehagens formål har 

stavangerbarnehagen fire prinsipper som skal ligge til grunn for barnehagenes 

praksis:   

  

• Trygge og gode relasjoner.  

• Mangfold og gjensidig respekt.   

• Barns rett til medvirkning   

• Lærende felleskap.  

  
I tillegg til de overordnede prinsippene har strategien tre satsningsområder. 

Satsningsområdene retter oppmerksomheten mot barnehagens formål og 

utviklingsområder og er felles og samlende for stavangerbarnehagen:    

   

• Lek, nysgjerrighet og glede.  

• Inkluderende felleskap.   

• Bærekraftig utvikling i barnehagen.    

Barnehagens ledelse har ansvar for å sammen med personalet gjøre strategiens 

prinsipper og satsningsområder førende i utvikling av egne årsplaner og daglige 

praksis.» 

 

 

• Oppbygging av årsplan: 

 Etter hver overskrift (eks: Omsorg) står en fagdel.  

 Deretter kommer tegn på god praksis- her skal ansatte kunne lese punktene og 

kunne sette en fiktiv X dersom de etterlever punktet. Punktene er en forenkling 

og tidvis oppsummering av faget.  

 Evaluering og vurdering for inneværende år.  

 Til slutt kommer plan for kommende barnehageår. Her er viktige punkter 

fremhevet som skal arbeides med dette barnehageåret.  

 Etter hvert kapittel kommer det et notat felt- til notater, tanker 

og refleksjoner. Dette danner utgangspunkt for neste års evaluering av 

årsplanen 

 

• Alle Tastabarnehagenes arbeidsdokumenter ligger på hjemmesiden vår. Anbefaler 

alle til å lese og sette seg inn i dokumentene. 

 

• Tastabarnehagenes årsplan forventes ferdig i midten av oktober. Den blir da delt 

med SU representantene, som kan dele videre med FAU i sin barnehage. Årsplanen 

deles også med de ansatte, og skal godkjennes i partsamarbeid samt SU. 

 

 

4. Budsjett og regnskap 2022 

 

• Tastabarnehagene har i dag et budsjett på cirka 50 millioner kroner, og har pr i dag 

et underskudd på en halv million kroner. 

Det er ikke kompensert noe etter korona, de to siste årene er budsjett blitt satt i null. 

Det settes inn vikar når det er behov, og det er vikarer tilgjengelige. Det er blitt mer 

utfordrende å få ta i vikarer i disse dager.  

Oppfordring- dersom noen kjenner gode folk, så anbefal de gjerne til å søke 

Tastabarnehagene. 
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• Spørsmål: Merker barnehagene noe til strømtiltak? 

Kommunen har satt ned temperatur en halv grad i alle bygg. Kommunen anbefaler alle å 

ha en god genser, og gode innesko. I tillegg anbefales å skru av lys i rom som ikke er i 

bruk, og når vi går hjem for dagen. 

 

5. Eventuelt: 

Tastabarnehagene er glade for alle tilbakemeldinger. Har dere spørsmål så stil de til 

pedagogisk leder først. (Stil gjerne spørsmål til virksomhetsleder eller avdelingsleder også) 

Det er ønskelig at tilbakemeldinger, telefon og epost kommer på dagtid. 

 

Still spørsmål- det gjør oss bedre! Sammen er vi alle laget rundt barnet! 

 

 

  

 

 

Referent: Kjersti Bjørnøy 

 


