Måken barnehage

Me løfter i lag.

Til
SU medlemmene:

Jorunn Elin Skoran (foreldrerepresentant)
Vibeke Nygård Apneseth (foreldrerepresentant)
Cecilie Ege Helleren (personalrepresentant)
Wenche Alvestad Yrke. (personalrepresentant)
Helen Haugland(FAU) Susanne Nøttveit(FAU), Siv Elin Opdal(FAU),
Anne Lunde Tuen(FAU), Marte Skjørestad(FAU).
Siri Fuglestad, politisk representant, Utval for opplæring og kultur.

Referat fra SU møte

Sted: Måken barnehage ONSDAG 31.mai 2017

Tid: Kl. 19.00

Tilstede:
Jorunn Elin Skoran, Siv Elin Opdal, Cecilie Ege Helleren, Wenche Alvestad Yrke og
Anne Bjerk Johansson
Forfall: Vibeke Nygård Apneseth.
Saker:

4/2017. Brukerundersøkelsen. Styrer orienterte. 44 % svar, i fjor 50 %. Total snitt 4.9
av 6. Litt diskusjon rundt svarprosent/ skår. Barnehagen hadde dårligst skår på
«Informasjon». Personalet jobber med dette, og har også tatt det opp på
foreldresamtaler. Vi kan alltid bli bedre på dette.
5/2017. Ny rammeplan for barnehagen trer i kraft 1.august 2017 Styrer orienterte:
Utdanningsdirektoratet har laget ny Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver som trer i kraft 1.august.
De viktigste endringene er:
- Styrking av mangfoldsperspektivet
- Styrking av helseperspektivet. Mat og måltid, livsmestring og helse.
- Styrking av språk og kommunikasjon.
- Styrking av overganger – fra hjem til barnehage, overgang innad i barnehagen
og overgang barnehage- skole.
- Mobbing, vennskap og fellesskap er tatt med i planen.
- Økt oppmerksomhet på de yngste barna
Fagområdene er de samme, og omsorg, lek, danning og læring er fremdeles
de viktigste begrepene i barnehagen innhold.
6/2017. Styrer orienterte om nytt barnehageår 2017/2018.
Bitte litt færre barn fra høsten av enn nå.
Litt utskiftning i personalgruppa, de som har vikariat får ikke forlenge vikariatene sine.
Vi får 2 nye barnehagelærere i 100 % stilling, og en barnehagelærer kommer tilbake
fra permisjon.
Vi må spare ca. 20 % stilling høsten 2017 i forhold til antall barn/ voksne.
Kontoradresse:
Havraskaret 2

Postadresse:
4364 Sirevåg

Telefon:
51 43 83 12

Tlf. styrer
51 43 89 30

Org nr:
964 969 590

Ellers forsetter personalet stort sett på de avdelingene de er nå, og vi jobber med
overganger innad i barnehagen. Nytt av året er overgangssamtaler mellom
ped.lederne i forhold til barn som skifter avdeling.
Vi arbeider med ny Årsplan nå, der vi tar utgangspunkt i den nye Rammeplanen,
kommunens Kvalitetsplan med satsningsområde «Psykisk Helse» og satsing på
nærmiljøet.
7/ 2017. Videre arbeid med mobbeplan. arbeid. Det blir foreldremøte med tema
Mobbing («Selvfølelsens betydning for uønsket atferd og mobbing») 7.september
2017 og storforeldremøte med tema Mobbing med Ingrid Lund i november 2017.
I løpet av barnehageåret 2017/2018 vil vi ha klar en egen plan om mobbing. Det er
viktig å holde dette varmt, og ta det opp i mange ulike sammenhenger.
8/2017. Vi hadde en gjennomgang av FAU og SU medlemmer for neste
barnehageår.
Vibeke Nygård Apneseth takker for seg
etter 10 år i SU.
Tusen takk for god innsats!!
Marie Bjørnsson og Helen Haugland flytter,
Anne Lunde Tuen blir personal i barnehagen og
Siv Elin Opdal får skolebarn til høsten.
Vi trenger derfor noen nye representanter, og FAU medlemmene spør noen nye
kandidater, og styrer skal oppfordre foreldre i Måkenytt til å ta kontakt med FAU leder
hvis de har lyst å være med. FAU mener vi må ha en fast person som skal være med
på kommunalt FAU.
9/2017. Eventuelt.
Vi bestemte dato for høstens årlige grillfest (24.august). FAU + Siri sa seg villig til å
bake kaker til grillfesten, barnehagen organiserer kor-sang.
Nytt møte 28.september 2017 kl. 19.00.
Felles møte SU og FAU.

referent
Anne Bjerk Johansson,
styrer måken barnehage.
Sirevåg,
2.juni 2017.
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