
  

 

Referat fra FAU 16.03.22 

 

Til stede:  

Linda (grønn), Rikke (blå), Marte (gul) og Tine (styrer) 

Frafall: 

 

1. Nytt fra FAU-representantene 

Grønn: 

- Dugnad Heksegryta – noe som må gjøres? 

 Tine prater med personalet, og gir tilbakemelding om det er noe vi har 

behov for. Det største behovet blir til våren/sommeren med eventuelt 

klipping av gress.  

- Turer utenfor gjerdet: Er noe vi arbeider med å få til mer av. Det har vært 

utfordrende siden før jul på bakgrunn av bemanningssituasjonen, og at vi ofte går 

med for lite ansatte på jobb. Turene skjer ofte spontant i hverdagen, og vi håper 

det blir flere fremover.  

- Fint med levering i gangen, ved døra   

Blå: 

- Ingen innmeldte saker på inneværende tidspunkt.  

 

Gul:  

-  Ingen innmeldte saker på inneværende tidspunkt. 

 

2. Nytt fra barnehagen 

 

Det blir foreldremøte i barnehagen denne runden. Det er satt til 29.03.22.  

Det skal holdes foreldrekafé den 12.05.22 – mer informasjon om dette kommer på 

foreldremøtet.   



  

 

Opptak: 

Barnehageopptaket for 2022 er godt i gang. Mindre søkere til Svingen enn tidligere 

barnehageår. Mer detaljer og informasjon rundt dette kommer på neste FAU- møte. 

Begynner 2 nye barn på gul fra 19.04.22 – barnehagen utvides derfor med 4 plasser. 

Parkering: 

Vi opplever fremdeles at mange parkerer oppe ved henting og levering. Minner på at en 

avtale med styrer skal være på plass for parkering oppe. Denne parkeringen er forbeholdt 

varelevering, og parkering for de som har behov. Vi håper at det kan bli mindre trafikk opp i 

tiden fremover.  

Feriestengte barnehager: 

Feriestengt i uke 29,30 og 31, samt muligheter for samkjøring i uke 28 og 32. Ta et 

utgangspunkt i at Svingen er åpen i samkjøringsukene. Samkjøringen blir kun aktuell om vi 

ser at det blir svært få barn i kommunens barnehager. Anvendelsen av feriebarnehagen har 

vært lav tidligere år, derfor tror vi ikke at det kommer til å by på problemer for de fleste 

familier. Noen familier kommer dessverre også til å oppleve utfordringer ved denne 

endringen. På bakgrunn av dette kommer det til å tilbys et «krisetilbud» i SLK denne 

perioden. Ønsker å presisere at dette ikke blir et barnehagetilbud, og kan enn så lenge ikke 

bekrefte om det er personalet i barnehagen som skal ha ansvaret for barna i denne 

perioden. Ordningen kommer mest sannsynlig til å bli søknadsbasert, hvor dager for opphold 

i perioden må dokumenteres. Ta kontakt med styrer dersom dere har noen spørsmål 

angående dette, eller kommunalsjef for barnehage Inger Hagen.  

Vi har opplevd store utfordringer med IST i forhold til registrering av ferie. Vi har derfor 

besluttet å levere ut lapp om sommerferie denne runden. Fristen for innlevering av 

sommerferie er 10.april. Likevel oppfordrer vi dere til å laste ned og bli kjent med 

programmet, da vi fra neste barnehageår kommer til å bruke den mer aktivt ut mor 

foreldresamarbeidet. Da vil Facebook gruppene bli avviklet.  

Eventuelt: 



  

Hva er formålet med månedsplanene? 

• Barnehagen skriver månedsplanene slik at vi og dere som foresatte skal ha mulighet til å 

følge med på, og ha en oversikt over store hendelser som skal foregå på avdelingene i 

måneden som kommer. Det er et informasjonsskriv fra barnehagens side.  

• Åpne månedsplaner har vi for å kunne basere barnehagehverdagene etter barnas behov, 

og for at det skal kunne gi rom for barns medvirkning i hverdagen. Vi ønsker også å ha fokus 

på den frie leken, lekens egenverdi, lekende handlinger, og ytringer er for oss et mål i seg 

selv. Det er i disse situasjonene det dannes trygge relasjoner, mestringsfølelse og vennskap. 

Det faglige pedagogiske opplegget foregår hver eneste dag i barnehagen, selv om alt ikke 

står beskrevet i detalj på månedsplanene.  

• Vi arbeider mot å bli enda dyktigere på å dokumentere hverdagen våres, blant annet 

gjennom bilder, dagen i dag lapper og samtaler ved henting. 

 

Uteområdene i barnehagen: 

Uteområdet i barnehagen er nå åpen for alle barna. Etter at korona restriksjonene ble borte, 

kan hele uteplassen i Svingen brukes av alle barnegruppene  

 

Ta kontakt om det er noe mer dere lurer på  

 

Ref: Tine, 21.03.22 


