
Måken barnehage Me løfter i lag. 

 

Kontoradresse: Postadresse: Telefon: Tlf. styrer Org nr: 
Havraskaret 2 4364 Sirevåg 51 43 83 12 51 43 89 30 964 969 590 
  

 
                                                                                                                        

 
 
Til  
SU medlemmene: 
Jorunn Elin Skoran, foreldrerepresentant                                  Sirevåg 14.10.2019. 
Susanne Nøttveit, foreldrerepresentant 
Linda Herredsvela, personalrepresentant 
Wenche Alvestad Yrke, personalrepresentant 
(vara personalrepresentant Cecilie Ege Helleren)  
Siri Fuglestad, politisk representant, Utval for opplæring og kultur. 
 
 
 

Referat fra SU-møte 

Måken barnehage, tirsdag 1.oktober 2019 kl. 19:30 
  
Tilstede:  
Jorunn Elin Skoran (foreldrerepresentant) 
Susanne Nøttveit (foreldrerepresentant) 
Linda Herredsvela (personalrepresentant) 
Wenche Alvestad Yrke (personalrepresentant) 
Siri Fuglestad, (politisk representant, Utvalg for opplæring og kultur) 
Anne Bjerk Johansson (styrer Måken Barnehage) 
  

   
Saker: 
03/2019. Studietur våren 2020. Styrer orienterte kort om planlagt studietur april 2020 
til Trondheim.  
              
10/ 2019. Foreldremøtet med Liv Berit Heimstad Tønnesen 22.oktober. «Å velge det 
varme blikket» er kveldens tema. Liv Berit snakker om det å ta ungene på alvor og 
vise dem respekt. Hun snakker videre om annerkjennelse som en universalnøkkel 
når vi er sammen med barn. Fire barnehager i kommunen har gått sammen om 
foreldremøtet i høst. Egen invitasjon kommer. 
 
11/ 2019. Forventningsdokumenet. SU representantene er enige i de endringene 
personalet har gjort, og styrer oppdaterer forventningsdokumenet. 
 
12/ 2019. Fotografering våren 2020. Vi ble enige om å fortsette med samme fotograf 
som i fjor; Lima Foto. 
 
13/ 2019. Parkering ved bringing og henting i barnehagen. Vi opplever at noen 
foreldre parkerer utenfor oppmerkede parkeringsplasser og ikke slår av tenningen på 
bilen. 
Styrer vil sende ut en felles SMS til alle foreldre med påminning om dette. 
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12/ 2019. Eventuelt 
 

 Barnehagen jobber dette barnehageåret med «Godt språkmiljø for alle barn», 
som er kommunens satsningsområde. Godt språkmiljø i barnehagen er viktig 
– snakke mye med ungene, fortelle historier, forberede ungene på hva som 
skal skje, lesing, rim og regler og benevne ting med navn. Og ta utgangspunkt 
i det ungene er opptatt av. 
I tillegg jobber vi videre med prosjektet «Tilhørighet i barnehagen» som ledes 
av Universitetet i Stavanger. Vi jobber med å utvikle praksiser som fremmer 
tilhørighet og fellesskap. Alle barna må få være del av fellesskaper. Oppleve å 
høre til i barnegruppa. Forskerne skal dette barnehageåret filme barnegruppa, 
ha refleksjonsseminar i personalgruppa og gjennomføre barneintervju.  
 

 Nissefest: Ansatte og SU-medlemmene ble enige om å ha nissefest mandag 

2.desember kl.15.00-16.30. FAU lager invitasjon og påmeldingsskjema. 

 
 MyKid-app: SU representantene etterlyser MyKid igjen.   

Kommunen arbeider ennå med å få på plass et felles kommunikasjonssystem 
for alle barnehagene i kommunen. 
 

 Alle FAU og SU representantene stiller et år til.  
 

Politisk representant byttes: Vi vil alle sammen rette en stor takk til Siri Fuglestad 
(politisk representant, Utvalg for opplæring og kultur) for at hun har deltatt på SU-
møter og stillt opp på dugnad som FAU organiserte for barnehagen på Tall Ship! 

 

 
Nytt SU-møte: 4.februar 2020 kl.19.30.  
 
 
 
Referent Susanne Nøttveit /  
Anne Bjerk Johansson, styrer. 
 
 


