
MØTEREFERAT

Møtet gjaldt Felles FAU og SU 2022/2023

Dato 25.10.2022

Tidsrom 15.30-17

Sted Bazar, Øya barnehage

Til stede Ansattrepresentanter Cecilie Sonstad, Ingrid Hegvik, Marit Skjetne

Foreldrerepresentanter Tine Christin Eikevik , Morten Warholm Haugen, Knut

André Karlsen Vestergren Hjorth, Jan Sigurd Beddari Blackstad, Live Midttun,

Ragnhild Angela Finseth Opdal

Enhetsleder Gunn Kristin Hansvold, avdelingsleder Kjerstin Faanes og Bente

Lysholm Grimnes

Referent Kjerstin Faanes

Kopi til Legges på nettsiden til Øya barnehager og sendes ut på Vigilo til alle foreldre

Velkommen  til nytt SU og FAU. Første møtet holdes felles for å velge representanter og gi informasjon.

Sak 1/22 Hva er SU og FAU

Lov om barnehager § 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et

samarbeidsutvalg.Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt

barnehagemiljø.

Fra foreldrerådet velges det representanter til Foreldrearbeidsutvalget (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU)

FAU har som mål å fremme et godt sosialt miljø for barn og foreldre i barnehagen og arrangerer små og

større samlinger, i samarbeid med barnehagen. Frem til nå har barnehagene hatt tradisjoner for å ha

sommerfest, juletrefest, dugnader og byttemarked. FAU ved Øya barnehager består av foreldre representert

fra alle basene og møtene drives av foreldre. Det er ønskelig at FAU har en kontaktperson som er ansatt ved

Øya barnehager. per nå er dette avdelingsleder Kjerstin Faanes.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av

foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeieren skal sørge for at

saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Foreldrerepresentantene melder saker

som er av interesse for foreldregruppen inn til SU. Hvert barnehagehus skal ha eget SU, altså vil Øya

barnehager ha to SU. Møtene vil variere mellom å være hver for seg og felles for hele enheten, dette

avhenger av sakene.



Sak 2/22 Valg av SU-representanter. Det blir sendt ut egen oversikt over foreldrerepresentantene ved

Øya barnehager.

Sak 3/22 Sammenslåing mellom Krinkelkroken og Øya barnehage

Området barnehagene ligger i har hatt nedgang i barnetall over en periode, derfor vil Gartneriet barnehage

legges ned etter barnehageåret 2022/2023. På grunn av dette ble Krinkelkroken (tidligere enhet med

Gartneriet) slått sammen med Øya fra 01.08.22.

Sak 4/22 Foreldreundersøkelsen 2022

Foreldreundersøkelsen sendes ut til alle foreldre i løpet av november. Øya barnehager oppfordrer alle

foreldre og foresatte til å besvare.

SU og FAU vil avholde separate møter fremover.


