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Stokkalandsmarka barnehage, referat frå SU-møte 27.4.21

Dato: 27.4.
Tid: Kl 19.00

Desse møtte: Anna Håland, Elisebeth Undheim Midthun, Ina Ophus Thingbø, Ingrid Sofie 
Haver, Jeanette Lea Romslo, Kim Tore Holen, Magnhild Sirevåg, Trine Hansen 
og Astrid Skretting

Forfall: Lisbeth Haugen

Saker:
Sak 16   Referat frå sist møte
              Den kommunale representanten opp saka om uteområda i barnehagane og skulane

  i kommunen i møte i opplæring og kultur. Ho fekk orientert om at det var begrensa  
  med pengar og at uteområda på rødt nivå blei prioritert, deretter dei på gult nivå.

Sak 17   Det nye kommunikasjonssystemet, Min barnehage, Visma.
              Foreldrerepresentantane kalla dette systemet «genialt» og personalet gav og uttrykk 
              for at dei er svært tilfreds med systemet. I forhold til det vi har hatt før, er dette meir 
              effektivt og enklare å bruka.

Sak 18   Organisering av gruppene neste år
               Kort informasjon om opptaket og personalsituasjonen frå hausten.
               Når vi set samen grupper frå hausten, er dette faktorar som vi har teke omsyn til:
               Vennskap mellom barn, fleire av same kjønn pr kull på kvar avdeling, 5 barn som 
               har ekstra resursar, 1 barn som treng ekstra ro, søsken ikkje i same gruppe, så 
               langt det let seg gjera, ein kjent person fylgjer barna over i ny gruppe, bestemødre 
               ikkje på same gruppe som barnebarn, stillingsprosenten til dei ansatte (frå 45 til 
               100 %). Koronaen set grenser for samarbeid mellom grupper.
                Foreldra vert informert om kriteriane og samansetjing av gruppene i mai.



Sak 19   Trafikksikker barnehage
               Hå kommune er ein trafikksikker kommune og barnehagane er trafikksikre 
               barnehagar. Det er satt opp kriterier og tiltak for kva det betyr i barnehagane.
               I Stokkalandsmarka har vi hatt litt utfordringar med barn som ikkje alltid er 
               forsvarleg sikra i bil på veg til og frå barnehagen. Det blei diskutert kva 
               FAU og personalet kunne gjera for å endra på dette. Vi blei einige om å laga 
               eit skriv med underskrift av FAU og styrar det vi «ser» at reglar ikkje vert overhalde
               og at vi minner på ansvaret vi har som rollemodellar. Dette skrivet vil bli delt ut til 
               aktuelle foreldre.

Sak 20   Opningstida i barnehagen
               Det er ulikt behov og ynskjer om opningstida i barnehagen. Nå under koronatida
               har den vore frå 6.45 til 16.00. Til vanleg har den vore 6.45 til 16.30. Det er 
               argument for både i behalda redusert opningstid og for ev å auka opningstida. 
               Til hausten, når dei nye gruppene har begynt, vil vi ha ei undersøking blant foreldra.

Sak 21    Dugnad på leikeplassen
               Dugnaden er utsett på ubestemt tid.

Eventuelt
Vi ynskjer å ha eit samarbeidsutval med 4 representantar frå både foreldra (kvar farge) og 4 
frå personalet.

Nytt møte blei ikkje bestemt.

Med helsing
Hå kommune

Astrid Skretting
styrar

Dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur


