REFERAT FAU MØTE VIGRE BARNEHAGE
Dato: 22.Oktober 2018
Tid: Kl. 19:30
Sted: Pauserom 2 etg. i barnehagen
Tilstede: Karin, Liv-Gro, Anny, Janne, Lene, Tone Brit, Jeanette, Silje-Kristin og Haldis (Styrer)
Forfall: Rita (Vara)

Saker
1/18 – Godkjenning av innkalling og referat
Vi har ikke mottatt tidligere referat, derfor ingen innvendinger her.

2/18 Konstituering nytt styre
Nytt styre ble valgt og vil se slik ut for perioden 2018/2019
Karin Nilsen – Leder
Silje-Kristin Bekkeheien – Nestleder
Janne Nærland – Kasserer
Liv-Gro Underhaug – Sekretær
Anny Sør-Reime – Styremedlem
Lene Carlsen Serigstad – Styremedlem
Jeanette Reime – Styremedlem
Tone Brit Hognestad - Styremedlem
Rita Gerhardsen - Vara

3/18 Informasjon i barnehagen
Fau opplever at informasjon om forskjellige tilstelninger i barnehagen kommer veldig seint. Eksempel
akkurat nå er at lapp om FN-Kafe ble hengt opp to dager før arrangementet er. Burde vert minst en
uke før, helst tidligere. Her opplever FAU også at informasjonen på kalender/månedsplan er ulik på
de forskjellige avdelingene
Informasjonen på MyKid er også veldig «opp og ned» noen uker forklares det i detalj om opplegg og
mat, mens andre uker er det ingen informasjon om «dagen i dag». FAU ønsker mer jevn flyt her. Har
forståelse for at dette kan vær tidkrevende for personalet, men vi ønsker litt kort informasjon om hva
barnet har gjort, eksempel: Tur til Vigre skogen med god lek, varmmat inne etter tur.
På stallen har de vert dårlige på å registrere klokkeslett for kommet og hentet. Enkelte har opplevd at
de ikke blir registrert i det heletatt. Foreldre til barn på Stallen opplever også at det er dårlig kontroll
på om barn blir hentet. Her forventer FAU at det blir skjerpet kontroll.

4/18 Frokost og levering for Løå
Som tatt opp av flere foreldre på foreldremøtet er mange misfornøyde med at barna på Løa skal
spise frokost på Stallen. Vi i FAU har full forståelse for at det er vanskelig med tanke på personal
situasjonen. Forslag fra FAU var at det burde vert 6 ansatte på jobb i fra kl 7. To på stallen, to på Løå
og to på bingen, og at de heller kan samle barna på ettermiddagen og være færre ansatte då. Etter
samtale med styrer forsto vi at dette ikke var mulig slik personalsituasjonen var for øyeblikket. Men
at personalet jobber på spreng med å få til en bedre løsning.
FAU ønsker at det kommer ut ny informasjon ang frokost tidene. Tidligere har det blitt sakt at barnet
må bli levert innen kl. 8:10 og 8:15 for å få frokost og at frokosten står fremme til 8:30. FAU ønsker at

det skal komme ut ny informasjon om hva som er riktig klokkeslett her, slik at foreldrene kan
respektere dette, og vet når barnet må være på plass for å få frokost. Spesielt er denne infoen viktig
for Løa, for det har kommet ut informasjon at ons-fre. skal barna møte på stallen, før de går over på
Løå kl. 8:10. For de som ønsker å spise frokost i barnehagen å blir levert 8:10 er det med flere tilfeller
at bordet på stallen er ryddet av.
Barna er glad i havregrøt, kjekt om det kan være lagt nok slik at de som blir levert kl. 8 også kan få
dette.

5/18 Tilvenning/Inntak av barn
FAU stiller spørsmål til styrer om hvordan tilvenning til høsten fungerer og hvordan det er med ledige
plasser i barnehagen. Styrer kan fortelle at praksisen med tilvenning for nye barn skal gjøres på en ny
måte neste år, med tidlig foreldremøte etter opptak, og flere besøksdager frem mot barnehagestart.
Pr. dags dato er det ingen ledige plasser i Vigre barnehage.

6/18 Juleavslutning
Juleavslutning/Nissefest i regi av FAU blir torsdag 13. desember kl. 17. Vi setter ingen slutt tidspunkt,
men nissen kommer ca. 17:30.
Oppfordring til barnehagen i desember/forkant av nissefest er å pynte litt med lyslenker på
uteområdet i barnehagen. Desember er en mørk mnd., hadde vert kjekt for både barn og voksne
med litt lys på uteområdet. Haldis skal sjekke med Sven om dette er mulig. En aktivitet for barna i
forkant er å lage lyslykter. Om det er minusgrader ute kan de lages av isblokker eller om det er
ruskevær kan det lages av f.eks. syltetøy glass. Så kan dette pynte opp på uteområdet under
nissefesten.
Oppgaver før neste FAU møte:
-

Grøt – Karin sjekker med Jette på jærbuen om vi kan få sponset/god pris.
Nisse – Karin sjekker
Vi må prøve å få tak i sponsede poser til «godteposene»
Reflekser og t -skjorter – Jeanette sjekker opp muligheten for å få dette sponsa
Mandariner – Liv-Gro sjekker med Rema 1000 ang sponsing
Kakemenn – Anny sjekker med coop extra
Innbydelse + påmeldingslapp – Liv-Gro ordner dette
Sjekke FAU lager av engangsutstyr – Haldis
Sjekke om gymsal er ledig i tilfellet dårlig vær - Haldis

Vi må kjøpe slikkepinner/rosiner el. Lignende til å ha oppi posene. Anny kunne sjekke med Nidar. FAU
må kjøpe inn saft, sukker, kanel og eventuelt engangsutstyr.
Bindende påmelding med forhåndsbetaling. 25 kr pr. hode. Innbydelse må inneholde spesifisert
antall barn pr. familie og eventuelle allergier. Personal i barnehagen sørger for å dele ut
påmeldingskjema og ta imot penger/skjema.

7/18 Konto/Penger til FAU
FAU har ikke oversikt over hvor mye penger FAU har pr. dags dato. Janne skal få boksen med penger
av Kristine Høyland. Vi trodde det kanskje var opprettet en konto for FAU, men etter å ha snakket
med en tidligere kasserer fant vi ut at det ikke var det. Då måtte vi ha registrert oss i
Brønnøysundregisteret.

Eventuelt
-

-

-

FAU ønsker at foreldrene skal bli oppfordra til å oppdatere kontaktinfo på MyKid. Telefon
nummer og adresse. Dette pga. det er lettere å ta kontakt om barna vil på besøk til
hverandre.
Neste FAU møte skal det tas bilde av alle representantene i FAU, dette skal henges opp på
infotavlene. Bilde, navn og telefon nummer. Vi i FAU ønsker å være lett tilgjengelig for
foreldrene i barnehagen.
FAU ønsker tilgang til «FAU brukeren» på MyKid, slik at vi kan legge ut informasjon selv.
Haldis sjekker opp i dette.

Liste over FAU medlemmene:
Tone Brit Hognestad
Janne Nærland
Anny Sør-Reime
Lene Carlsen Serigstad
Silje-Kristin Bekkeheien
Karin Nilsen
Jeanette Reime
Liv-Gro Underhaug

tonebrit@mhmotorsport.no
Janne86@live.no
annynjaer@gmail.com
Lene.c.serigstad@gmail.com
skbekkeheien@gmail.com
Karinnilsen48@gmail.com
Jeanette_reime@hotmail.com
livgrounderhaug@outlook.com

477 17 071
918 44 057
915 76 313
977 07 291
476 69 538
415 55 196
977 17 414
918 16 061

Neste FAU møte blir mandag 19. november kl. 19:30

Liv-Gro Underhaug
Sekretær FAU Vigre Barnehage

23/10/2018

