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

Referat fra SU møte i Måken barnehage. 
Sted: Måken barnehage torsdag 25.januar 2018 

Tid: Kl. 19.00 

 
Tilstede: 
Jorunn Elin Skoran (foreldrerepresentant) 
Susanne Nøttveit (foreldrerepresentant) 
Anne Lunde Tuen (personalrepresentant) 
Anja Hegelstad (vara personalrepresentant) 
Anne Bjerk Johansson (styrer Måken Barnehage) 
Siri Fuglestad (politisk representant, Utval for opplæring og kultur) 

 
 
Saker: 

1/2018. Sikring av barn i bil.  
FAU har fått beskjed om at det ofte observeres om for dårlig sikring av barn i bil – og 
de vil lage plakat i A3-format (henges opp på dører) og informasjonsskriv til foreldre.  
I tillegg sjekker de opp pris på A2-skilt med bilsikringsinfo til å ha på levegg ved 
parkeringsplass. 
 
 
              
2/2018. Kaffedrikking i nærheten av barna. 
FAU har fått beskjed at det ofte drikkes kaffe i nærheten av barn. Barnehagen kjøper 
inn termokopper til alle avdelingene som må brukes når det drikkes kaffe i nærheten 
av barna. FAU velger også å slutte av med kaffe på nissefest. 
 
3/2018.  Mobbing.  
Videreføring av Partnerskap mot mobbing på Bygdadagen 22.april.   
Barnehagen skal opptre på Bygdagen med sang og vennskapsbilder. 
FAU ønsker å fremføre skuespill om dette temaet for barna til høsten. 
FAU vil ha følgende presisering i Måkenytt, samt oppdatering av Måken barnehages 
ABC: Vi i FAU ønsker at alle barn i Måken barnehage skal bli inkludert. Det har blitt 
en «snakkis» blant barna hvem som skal i selskap, og hvem som ikke har fått 
invitasjon. Dette er utrolig sårt for de som ikke blir invitert. Derfor vil vi at alle foreldre 
skal hjelpe oss med å be alle av hvert kjønn avdelingsvis i selskap.  
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Obligatorisk foreldremøte høsten 2018 – Personalet planlegger møtet med fokus på 
mobbing. Skal se på mulighet til å bruke egne ansatte eller leie inn foredragsholder, 
samt lage egnede caser til bruk i gruppearbeid. 
Grillfest på sensommeren – styrer ser på muligheten til å ha et innslag om 
partnerskap mot mobbing på en eller annen måte. 
Oppsummering ifm. med felles foreldremøte for kommunen i fjor høst: 
-Foreldre må være gode rollemodeller 
-Lære barna å regulere følelser  
-Snakke om følelser 
-Finne på ting sammen med andre barn/foreldre i bygda vår («It takes a Village to   
  raise a Child»). 
Barna må vite at foreldre er der/ha trygge foreldre som samarbeider. 
Føle at de er en del av felleskapet. 
 
Planleggingsdag for barnehageansatte i kommunen om mobbing og årsaker til at 
barn blir utestengt:  
-Manglende lekekompetanse 
-Språk og kommunikasjonsvansker 
-Oversett og negativt definert av voksne i barnehagen. 
Dette er noe Måken barnehagen jobber med kontinuerlig. 
 
4/ 2018. Tall Ships Races. 
FAU ønsker å selge kaker, lapper, kaffi og saft på Tall Ships Races 24.juli 2018 Anne 
Styrer sender liste over kontaktinfo for alle barn på mail til Susanne og Jorunn Elin så 
FAU kan fortsette videre planlegging med å få folk til å bake kaker og stå i boden.  
Dele opp tid foreldre står i salgsbod: 12-14:30 og 14:30-17 
Styrer har kontakt med Tall Ships Races komiteen for videre planlegging. 
 
 
5/2018 Eventuelt 

- Snøkanon – regner med den er på plass i løpet av februar måned. FAU jobber 
med saken.  

- Matleveranse - I og med at Måken barnehage er en kommunal barnehage har 
det nylig blitt besluttet av kommunen at de vil gå til storinnkjøp av varer, dvs. 
at barnehagen dermed ikke kan handle lokalt som før. FAU ønsker at det 
holdes fokus på ev. forskjeller i budsjett vedr. matinnkjøp fra fjoråret og 
fremover dette året. Hvis det viser seg at barnehagen får mindre for pengene, 
må det registreres avvik. 
Styrer beklager at det ikke lenger er mulig å kjøpe matvarer, og støtte opp om, 
den lokale butikken i Sirevåg. 

 Kommunale FAU-møter – usystematisk innkallelse på facebook-siden, Jorunn 
Elin tar dette opp med Frode Tjelde (leder av kommunalt FAU). 

 E-barnehage – Siri Fuglestad sjekker opp ang. kostnader og litt mer om 
hvordan det kan brukes.  
 

Nytt SU-møte onsdag 4.april 2018 kl. 19.00. 
 
Referent  
Susanne Nøttveit og  
Anne Bjerk Johansson (styrer) 
 


