
 
 

Referat fra FAU-møte 10.05.22 

Kl 18-19 

 

Tilstede: Linda (grønn), Marte (gul) og Tine (styrer) 

Fraværende: Rikke (blå) 

 

Saksliste:  

1. Nytt fra FAU –representantene 

 Gul: Ønske om mer utetid på ettermiddag for de eldste barna – gjerne på 

fremsiden sammen med blå og grønn. 

 

2. Nytt fra barnehagen – med informasjon fra styrer 

 Organisering neste barnehageår 

o 10 barn gul 

o 21 barn grønn 

o 18 barn blå 

Mer informasjon om fordeling av barnegruppene kommer på Svingen 

nytt. Personalkabalen er ennå ikke klar for neste barnehageår.  

 17-mai feiring 

o Fane – Kristin S. tar ansvar for å ta med fane fra barnehagen 16.mai, 

og tilbake etter 17-mai. 

o Noen må ta ansvar for fana i toget? Meld i fra til FAU om det er en 

oppgave for deg, eventuelt kanskje skolestarterne kan bytte på å 

bære.  

o Vi sender ut oppfordring om å møte opp 09.45 på 17-mai, for å være 

med å delta i toget.  

o Vi får ny fane, da den forrige er på avveie ett eller annet sted – TUSEN 

TAKK til Kristin Søhagen Nilsen som ordner for oss  



 
 

 Sommerfest, 07.06 kl 17.30-19 

FAU:  Hjelp fra kl 16, ordne i stand og tenne griller (2 stk)  

FAU koker kaffe og setter fram kaker 

Stiller med ryddehjelp  (4-5 stk) 

3 kaker fra hver avdeling. 1 av representantene fra hver avdeling spør på 

facebook gruppene om hvem som kan bake. Barnehagen baker et par kaker 

sammen med barna.  

 

BHG:  4 griller med tennvæske og grillkull 

            Kaffe, engangskopper, asjetter, servietter 

Underholdning fra barna ca 1730??  

 Hunderfossen tur? 

Marte/Linda sjekker ut aktuell dato, og bestemmer en dag. Dagen 

videreformidles til Tine, som henger opp påmeldingslapper i garderobene i 

god til før turen.  

 

 Økonomi 

Barnehagen har utvidet med 1 årsverk grunnet utvidelse på gul avdeling. 

Dette medfører et merforbruk på vårsiden.  

 

3. Eventuelt 

 Solskjerming 

o Tine sjekker ut med vaktmestertjenesten hva som egner seg best på 

uteplassen 

o Ønske om å søke om støtte/midler til å gjøre noe med utfordringen, 

eller opprette en Spleis? (Tine sjekker ut hvor pengene i så fall skal 

oppbevares etter vi får de inn) 

 

Tine, 10.05.22 


