Måken barnehage

Me løfter i lag.

Referat fra SU møte i Måken barnehage torsdag
14.september 2017 kl. 19.00.
FAU representantene var også invitert på møtet.
Tilstede:
Foreldrerepresentanter: Jorunn Elin Skoran og Susanne Nøttveit
Personalrepresentanter: Anne Lunde Tuen og Wenche Alvestad Yrke.
Politisk representant, Utval for opplæring og kultur: Siri Fuglestad,
FAU medlemmer: Marte Skjørestad, Lina Kudiene og Ingelin Sirevåg.

Saker:
10/ 2017. Konstituering og oppgaver i SU/ FAU.
o Jorunn Elin Skoran leder i SU og FAU.
o Susanne Nøttveit sekretær i FAU.
o Kommunale FAU-møter - styrer sjekker om det går å få datoer for hele
året, så vi kan planlegge bedre for at det alltid er minst en representert
fra vår barnehage.
o Tall Ships Races 24.juli 2018 – FAU vil gjerne arrangere kakesalg til
inntekt til barnehagen. Anne Lunde Tuen gir beskjed til vellaget at FAU
er interessert i å være med, slik at det kan planlegges sammen med
styrer hva som skal selges. Styrer sender liste over kontaktinfo. for alle
barn til FAU, slik at vi kan planlegge dugnaden. Styrer sjekker om det er
mulig å ha en representant fra FAU/ barnehagen i kommunens Tall
Ships Races- komite.
o Nissefest – FAU ønsker også i år å arrangere nissefest, mulig dato blir
14.desember. Planlegging fortsetter på neste FAU-møte.
o Når det gjelder arbeid i forhold til mobbing, vil FAU gjerne
skrive/fremføre nye skuespill på nyåret/våren 2018.
o FAU/SU ønsker å få til et foredrag (helst: snuoperasjon tøffe klasser av
Pål Roland) i samarbeid med FAU på skolen og FAU barnehage både
på Brusand og i Sirevåg. Anne L. Tuen sjekker med rektor om et
samarbeid lar seg gjøre, samt sjekker opp i kostnader. Deretter må vi
høre med FAU i barnehage på Brusand er interessert i et samarbeid.
o SU ønsker å ha fokus på sunt og godt kosthold, og har vedtatt at vi
ønsker å øke kostpenger med 20 kr pr barn pr.mnd. og skal utarbeide
informasjon om dette, som skal henges opp i barnehagen (i løpet av
uke 38).
o FAU skal se på mulighet for å få laget sikker snøkanon ganske billig på
dugnad.

Kontoradresse:
Havraskaret 2

Postadresse:
4364 Sirevåg

Telefon:
51 43 83 12

Tlf. styrer
51 43 89 30

Org nr:
964 969 590

11/ 2017. Forslag til Årsplan.
Styrer sa litt om Årsplanen. Nytt av året er en felles mal for alle
barnehagene i kommunen ut ifra den nye Rammeplanen.
Årsplanen ble godkjent.
12/2017. Budsjett for 2018.
Gjennomgang av budsjett 2018.
13/2017. Grillplassen som FAU og Sirevåg Velforening samarbeider om er snart
ferdig. Vi er godt fornøyd med samarbeidet. Grillplassen skal kunne brukes
av hele bygda/ evt. andre utenom barnehagens åpningstid.

Nytt SU-møte torsdag 25.januar 2018 kl. 19.00.

Referent
Susanne Nøttveit og Anne Bjerk Johansson.
Sirevåg, 15.september 2017
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