Referat fra SU-møte
Mandag 07. januar 2019 klokka 1915-2100 i Førån.
Deltakere: Aina, Ane, Sara, Kjersti, Astrid, Gry, Live og
Ragnhild
1. Informasjon om byggeprosess:
Ragnhild orienterte. Reguleringsplanen er vedtatt i kommunestyret før jul. Vi
venter på at Hagen og Godager skal bli ferdig med et kostnadsoverslag. Vi
må sjekke grundig hvordan barnehagedriften kan håndtere
kapitalkostnadene. Det skal søkes om byggetillatelse, og det tar noen
uker. Først når den er på plass kan det skje praktisk noe her. I mens fortsetter vi
å rydde, samt sette i gang med planlegging av innvendige behov.
Byggekomiteen skal i gang.
Parallelt skal vi gå i gang med markedsføring av barnehagen i forhold til
opptaksfrist 1. mars.
2. Økonomi
a. Resultat for matpenger og kostnader i 2018.
Kostpenger fra foreldrene:
167.000,Utgifter til mat:
209.000,Overforbruk
32.000,b. På foreldrekontoen står det nå 2520,-. Ni foreldrepar har betalt 100 kr. Vi må gå i
gang med en ny oppfordring til å betale.
3. Informasjon om bemanning og drift
Live orienterte om hvordan bemanningen er nå, sykemeldinger, vikarer og særskilte ting ved
driften.
4. Resultater fra foreldreundersøkelsen
Vi gikk gjennom og diskuterte resultatene. Vi er godt fornøyd med resultatene, og det er
alltid noe å strekke seg etter. Vi ligger litt bedre an sammenlignet med fjorårets resultat. Vi
kommer til å lage en presentasjon for de ansatte i slutten av januar, og etter det vil det
komme en artikkel på nettsida som informasjon til foreldrene.
En stor takk til alle foreldre som bidrog med sine svar. Svarprosenten endte på over 82 %, og
det er svært bra.

5. Bruk av Kidplan-appen
Ragnhild orienterte om appen som gir foreldrene mulighet til enklere tilgang til
informasjon. Vi begynner å bruke den nå, og fokuserer først og fremst på bruk
av ukeplan. Etter hvert vil vi komme i gang med flere av funksjonene. Vi
ønsker dog ikke at de ansatte skal være opptatt med telefonene, så vi
legger bruken på et moderat nivå. Brukerveiledning til foreldrene har
gått ut.
6. Arrangementer i vårhalvåret
a. Aktivitetsdag søndag 3. mars. Informasjon har gått ut til
foreldrene om dato. Ansvar Aina og Sara
b. Temamøte: Ragnhild og Live jobber videre med et møte om
nettvett eller med Barnas Plattform. Det vil også være
behov for møte/informasjon i forbindelse med bygging.
c. Vårforeldremøte
d. 17. maitrening skal det være torsdag 9. mai.
7. Neste møte: 13. februar kl. 19.00
8. Eventuelt: Foreldrerepresentantene hadde fått inn noen
spørsmål/kommentarer rundt at det har vært for lite informasjon fra
avdelingene. Det vil nå bli forbedret via bruken av ukeplan og tavlepost på
Kidplan-appen. Det har også vært et ønske om Ha med-dag på Grønn
avdeling, og det vil det bli.
Referent: Ragnhild

