REFERAT FRA SU-MØTE 29.10.18
Sted og tid: Mandag 29. oktober kl. 19.00-21.30, på kjøkkenet i Førå’n.
Tilstede: Aina Stensåsen Finstad (Andreas i Låven og Aleksander i Førå’n), Ane Frogner Tømmervold
(Tobias i Førån), Sara Emely Øverbø (Tiril i Førån), Kjersti Lid Gullvåg (Hedvig i Låven), Astrid
Elisabeth Kise (tillitsvalgt), Gry W. Johnsen (ansattrepresentant), Live Brovold Sveum (styrer) og
Ragnhild Finden (eier).
Saker:
1. Konstituering av Samarbeidsutvalget 2018-2019
a. Presentasjon av oss i Samarbeidsutvalget
b. Retningslinjer for SU
Fra Vedtektenes § 10: Foreldrerådet i barnehagen består av foreldre eller foresatte til
alle barna i barnehagen. Det velges to representanter med vararepresentanter til
samarbeidsutvalget. Representantene sitter for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget
består av foreldrerepresentantene, en representant for de ansatte, styrer og eier.
Samarbeidsutvalget skal i følge Lov om barnehager ”være kontaktskapende,
rådgivende og samordnende for alle parter som på ulike måter har et ansvar for
barnehagens innhold og drift.”
”Fra årsplanen: SAMARBEIDSUTVALGET (SU)
Fra foreldrerådet skal det velges en representant og en vararepresentant fra barna i
Låven og en representant og en vararepresentant fra barna i Førå’n til barnehagens
samarbeidsutvalg. I tillegg sitter to representanter for ansatte, pluss styrer og eier i SU.
Samarbeidsutvalgets oppgave er å være et samarbeidsorgan mellom foreldre,
personalet og eiere. Samarbeidsutvalget godkjenner også barnehagens årsplan.”
c. Valg av leder, skal velges blant de som er representanter (altså de som sitter på andre
året.). Ane Frogner Tømmervold ble valgt til leder.
d. Saker som bør tas opp av SU
SU skal være et kontaktledd mellom foreldrene og barnehagen, et formelt organ som
skal ta opp saker fra foreldrene samt saker som barnehagens ledelse ønsker å
diskutere med foreldrenes valgte representanter. Slike saker kan være ønsker fra
foreldrene, klager fra foreldrene, utvikling av barnehagen samt også deltakelse i
utarbeiding av årsplan. SU bør også jobbe med arrangementer for familiene, og være
involvert i foreldremøtene. SU kan også gjennomføre temamøter og sosiale
sammenkomster for familiene. Foreldrerepresentantene i SU kan møtes for å planlegge
rent praktiske saker, arrangementer osv., men
dersom det skal diskuteres andre ting som gjelder
barnehagen så må hele SU innkalles og det må
skrives referat.
e. Taushetsplikt
Foreldrerepresentantene i SU får mer opplysninger
og innsyn i saker enn det som vanligvis deles med
alle foreldrene. Derfor er det viktig oppmerksom på

at slik informasjon ofte kan være taushetsbelagt.
f. Bilde og oppslag
Det skal lages et oppslag med bilder og navn/adresser/telefonnummer på de som er i
SU, som henges opp i avdelingene og legges på nettsiden samt opplyses i facebookgruppa for foreldre og ansatte. Referat fra SU-møtene skal legges ut på nettsida.
2. Arbeidsplan for SU 2018-2019
a. Fordeling av praktiske oppgaver
i. Nissefest 4.12.18 - Kjersti
ii. Aktivitetsdag – Hva ønsker årets SU å arrangere for foreldrene? Vi snakket om
vinteraktivitetsdag og høsttreff. Sara og Aina kommer med forslag til program
og dato på neste SU-møte.
iii. 17. mai-trening 9.5.19 - Ane
b. Foreldremøter/temamøter: Skal vi ha temamøte i løpet av våren, og hva ønsker vi i SU
å fokusere på på foreldremøtet? Vi snakket om Barnas Plattform blant annet. Vi ønsker
å gi foreldrene mulighet til å spille inn temaer de er opptatt av.
c. Foreldreundersøkelsen til Udir skal gjennomføres i november. Ragnhild orienterte.
3. Foreldrekassa
Det står kr 1617,- på foreldrekontoen nå. Det skrives et brev av Ane som sendes ut via
epostsystemet vårt, der vi ber om 100 kr i frivillig innbetaling fra foreldrene. Pengene brukes til
teater før jul (spleis med bhg) og så har skolegruppa søkt om å få tilskudd til å dra på
klatreparken på våren. Ellers kan det brukes dersom det er behov for å gi gaver eller blomster i
særskilte tilfeller.
4. Kultur for læring
Informasjon om hvor vi er nå og kartleggingsundersøkelsen som kommer i november.
5. Nye Kausvol – byggesaken
Valg av foreldrerepresentant inn i byggekomiteen – det ble Ane. Vi har ikke fått avklart hvor
mye det vil koste å bygge barnehage, fordi en omfattende brannrapport ble nødvendig. I løpet
av november må det avklares.
6. Bemanningsnormen
Ragnhild orienterte om hvordan Stange kommune forholder seg til saken og hvordan vi ligger
an når det gjelder bemanning. Stange kommune har bestemt seg for å oppfylle kravet om
bemanningsnorm fra 1. august. Men de vil ikke øke driftstilskuddet til private barnehager slik at
vi kan klare det. Dette har vi jobbet med siden i vår, uten å få rikket rådmannen en millimeter.
Tilskuddet både for 2018 og 2019 viser at Stange fortsatt ligger på bånn i Hedmark dessverre.
Når vi teller opp alt vi har av personale i så ligger vi ikke så veldig mye under 6-0 i bemanning.
Men det er en økonomisk presset situasjon.
7. Orientering og diskusjon:
a. Personalsituasjonen – Live orienterte
b. Økonomi – Ragnhild orienterte
c. Tilsyn – Barnehagesjefen i kommunen kommer på barnehagetilsyn 1. november. De vil
også treffe foreldre, og Kjersti og Aina deltar på dette.
8. Informasjonssaker:

a. Private barnehagers landsforbund
b. Private barnehager i Stange
9. Neste møte 07.01.2019
10. Saker fra foreldre
Ingen saker er meldt inn.
11. Eventuelt

Referent: Ragnhild

