
FAU - MØTEREFERAT

Møtet gjaldt FAU - MØTE

Dato 17. oktober 2022

Tidsrom kl 1800 - 1900

Sted Personalrommet

Til stede Norunn, Thorstein, Aleksander, Carina, Marit, Nina, Bente, Hans, Stian, Marie

Forfall Magnhild, Maria

Referent Norunn

Kopi til

Sak 1 Valg av representanter til Samarbeidsutvalg - tre stk.

Samarbeidsutvalg består av 3 representanter fra foreldrene og 3 fra ansatte + ledelsen.

Bente(Dyrborgen/Kobberdammen) , Nina (Kobberdammen), Carina(Dyrborgen/Kobberdammen) ble valgt.

Her drøftes saker som omhandler barnehagens virksomhet.

FAU består av foreldrene, det fungerer som en slags sosialkomite. Juletrefest er et arrangement som FAU

har ansvar for. Eventuelt kan saker som berører barnehagen meldes videre fra FAU til Samarbeidsutvalget.

Navn på medlemmer i FAU/Samarbeidsutvalg legges ut på barnehagens hjemmeside.

FAU har en god del penger både kontanter og i banken, en representant må ta over denne oppgaven etter

Marit. Velges på neste FAU møte.

Samtaler rundt hvordan disse pengene kan brukes.

Nina tar seg av Facebook gruppe for FAU.

Sak 2 Aktivitetsplan for FAU 2022/2023

Juletrefest, fruktkurv og is til personalet på sommeren har vært fast. Andre forslag ble diskutert - noe til

barnehagen -

Sak 3 Tiltak for å øke kommunikasjonsflyten mellom foreldre og barnehagens ledelse.

Barnehagen ønsker å ha noen flere møtepunkter med Samarbeidsutvalget enn vi har hatt de siste årene, slik

at foreldrene har mulighet til å komme med innspill.

Refleksjoner rundt Ute/inne start - dialogen og møtet med personalet - frokost rutinene. Ledelsen

videreformidler refleksjonene til personalet.



Sak 4 Brukerundersøkelse 2022

Det kommer en brukerundersøkelse i november, den er anonym. Undersøkelsen er nasjonal og kommer fra

UDIR. Her har alle en mulighet til å si noe om ønsker og meninger om det tilbudet dere får i barnehagen.

Eventuelt

Barnegruppenes sammensetninger i 2023 og hvilke konsekvenser det kan få.

Vi har for få storbarn også til neste høst. Det medfører at vi må tenke nytt angående grupperinger.

Fotografering skjer helst på høsten -

Fotografering er mest hensiktsmessig å ha på høsten sett fra barnehagen, da det kan ha en funksjon for

familiene å få gruppebilder for lettere å få oversikt over hvem barnet er sammen med på dagtid.

Barnehagen er mer skeptisk til portrett, behovet for dette vs det dette krever av personalet. Vi ber

foreldrene vurdere tilbudet.

Nytt møte i FAU 21.11.22 kl.18.00, innkalling kommer fra FAU selv.


