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Heidi Ånestad
Monica Mørk Vikse
Bente Håland
Evy Bore

Dykkar ref.

Vår ref.
02/19 GFHA

Arkiv kode

Dato
14. februar 2019

Referat frå SU- møte 07.02.19
Tilstede: Heidi, Monica, Bente og Grete.
Sommeravslutningen dette året blir 29.05 kl. 17.00 i Amfiet på skulen.
01/19 Brukerundersøkelsen:
Vi snakket om hvordan vi arbeidet med mottak og avskjed på morgen og ettermiddag, og
også informasjon ved levering og henting. Dette er noe vi arbeider med.
Vi minner foreldre om at dere må lese «Styrerhjørnet» på nettsiden, der står det mye
informasjon.
Det ble tatt opp dette med medvirkning, og hvordan vi ha mulighet/ikke mulighet til for mye
medvirkning.
Foreldremøtet ble nevnt, at det er foreldres ansvar å møte på disse.
Vi er glade for at vi scorer høyt på det som er viktigst: Barns trivsel, tilknytning til voksne,
omsorgsfulle voksne og trygghet i barnehagen.
02/19 Planleggingsdagene for 2019/20 er klare: 15. august, 15. november, 23. april, 22. mai
og 12. juni.
03/19 Vi har vurdert om vi skal bytte avdelingene Steingarden og Bingen pga. plass på
avdelingene. Dette er enda ikke avgjort, men vi hadde det oppe til høring i SU. SU går for et
bytte så lenge det er trygge voksne tilstede, og det er til det beste for barnehagen. Vi fikk
klarsignal. Dette er ikke avgjort enda.
04/19 MyKid: I starten var det vanskelig å logge seg inn, det skal nå være i orden. Alle må
logge inn, men Løehagen vil inntil videre bruke kryssebok pga. mangel på nett.
05/19 Kartlegging for å sikre at alle barn blir sett og møtt:
Vi kartlegger nå hvem barna er med, hva de leker og hvilken voksen som er med/i nærheten.
Dette for å sikre at alle barn får hjelp til å utvikle vennskap, er inkludert i fellessakpet og har
voksenstøtte. Nyttig arbeid. Dette er utarbeidet ved Kari Pape som vi har et prosjekt sammen
med i kommunen dette året.
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06/19 Fadderbarn i SOS- barnebyer
Vi vedtok at vi avslutter fadderskapet til sommeren. Resterende pengepott blir brukt på
arrangement i regi av FAU. Vi vil ikke samle inn penger lengre på FN- dagen.
Vi fortsetter med KPK- Ukraina til jul, og gi ting/klær vi ikke bruker lengre.
FAU ønsket at vi gikk bort fra karneval i barnehagen, og heller hadde pysjamasfest. Dette
synes vi var en god ide, og dette året er det valgfritt om barna kler seg ut eller har på
pysjamas. Fra neste år er det en ren pysjamasfest 
Etter ulykken i Bergen i januar har vi besluttet å ha sovevakt for å sikre at ikke lignende
ulykker skjer her. Barna er under oppsyn når de sover.
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