
Referat FAU-møte 16.Oktober 2019 

 

Tilstede: Lene Mattingsdal, Marianne Sæland, Ingrid H Voll, Tone Waldeland, Marita 

Nærland  

 

Marianne Sæland ble valgt til leder for FAU. 

Marita Nærland ble valgt som referent. 

 

Saker vi tok opp 

1. FAU ønsker at de som skal sitte i FAU blir valgt for 2år om gangen. Slik at det blir 

kontinuitet. Foreslår at etter foreldremøte neste barnehageår at de som blir valgt til 

FAU og Astrid (styrer) møtes for å sette dato til første FAU og SU møte.  

2. FAU er positive til å øke matpenger til 350kr per måned. Men ønsker da at barna skal 

få to varme måltid i uka. Et enkelt varmt måltid som suppe, lapskaus, havregrøt o.l. 

den ene dagen og middag som før en annen dag.  

3. Ønsker at barnehagen skal investere i vogner med plass til 4 barn, slik at de minste 

barna på rødt kan få tilbud om å være ute og få gleden av tur. Kan også hjelpe slik at 

2åringene kan gå på tur til skogen og lengre avstander.  

4. I fjor tok FAU opp at de ønsker FN-kafe. Ble for liten tid til planlegging da og ser at 

det blir vanskelig å gjennomføre i år siden det ikke allerede er planlagt. Det er noe vi 

ønsker til andre år. Snakket om å støtte KPK-Ukraina.  

5. Både barn og foreldre fikk en positiv opplevelse når barnehagen arrangerte 

juleverksted i fjor. Så FAU ønsker at det skal gjentas i år.  

6. Kom et ønske om at månedsskrivet skal publiseres 3-5 dager i forkant av ny måned.  

7. Ønske fra foreldre at barna skal få gå mer på tur og bruke skogen aktivt. Detter er 

hentet fra rammeplanen for barnehager: «Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i 

naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og 

oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at barna 

kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og 

læring.»  



8. Ønsker at barna skal få være ute minst en gang per dag. Dette er også noe som står i 

årsplanen til barnehagen at barna er.  

 

Marita Nærland 


