
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt FAU - foreldrenes arbeidsutvalg 

Dato Torsdag 11.01.18 

Tidsrom kl. 15.30-17.00 

Sted Øya barnehage, Debatten 

Til stede Margrethe Johansen (mor til Helmi på Regnskogen og Accoya), Guttorm 
Syvertsen-Wiig (far til Elvine på Regnskogen og Accoya), Monica Nergaard 
(barnehagelærer på Regnskogen og Accoya), Gunn Kristin Hansvold 
(avdelingsleder) og Magnhild Nordal Eggesbø (enhetsleder)  

Forfall Jørn Salomonsen (far til Julia og Maria på Regnskogen og Accoya), Gabriela 
Bretta Silva (mamma til Maria på Korallen og Sjøhesten) 
Andre Kapelrud (pappa til Elida på Humla og Havørna), Mari Raunsgård (mamma 
til Magnus på Humla og Havørna), Camilla Åseng (mamma til Johan på Korallen 
og Sjøhesten) 

Referent GKH 

Kopi til Foreldregruppa 

 

Presentasjonsrunde rundt bordet 

 

Sak 1/18:  Godkjenning av møteinnkalling 

stort forfall til møte. Burde det vært sendt ut påminnelse, oppslag mm? 

 

Sak 2/18:  ØYAFILOSOFIEN - enhetens verdier og grunnsteiner v/Magnhild Nordal Eggesbø 

Gjennomgang av grunnlaget og hensikten med utarbeidelsen av Øya filosofien. Hvem er vi? Det nye felles 

VI. Jobbet i lange prosesser i dette arbeidet med skriving og utforming av Øya filosofien.  

ØYAs Grunnsteiner: Reggio Emilia- inspirasjonen, BARN&Rom, Bærekraftig framtid, Flerkulturell 

pedagogikk. 

Våre f e m verdiord: Velkommen inn, Mangfold, Medvirkende, Meningsskapende, Lærende. 

ØYAfilosofien ligger på barnehagens hjemmeside og på enhetens facebook-side. 

ØYAfilosofien er grunnlaget for alle pedagogisk virksomhet på Øya og er en del av enhetens Årsplan. 

 

Sak 3/18:  FAUs tanker og prioriteringer for å bidra til et positivt barnehagemiljø 

Tanker rundt arrangement: - noe internasjonalt? Fortsetter å ha tanker videre på hva som skal organiseres 

og hvordan. 

 

Sak 4/18:  Valg av representanter til Brukerråd 

Brukerråd: Margrethe Johansen (mor til Helmi på Regnskogen og Accoya) 



 

Magnhild sender ut mail om Innhenting av navn, base, mailadr. mobilnr. - Samtykke om å legge det ut på 

ØYAs hjemmeside. Dette for å gjøre representantene kjent for og lett tilgjengelig for resten av 

foreldregruppa. Kan meldeboka benyttes til som kontakt mellom foreldregruppen og FAU- representanter 

og Brukerråd? 

 

 

evt. 

● Foreldre oppfordres til å gå inn på ØYAs hjemmeside på Trondheim kommune 

https://www.trondheim.kommune.no/org/oppvekst/barnehager/oya-bhg/ 

 

● Tidspunkt 15.30 - 17.00 for FAU møte er greit  

● Sommerstengt uke 28 - 29 godkjent 

 

https://www.trondheim.kommune.no/org/oppvekst/barnehager/oya-bhg/

