Barnehage

Møtereferat
Dato: 08.10.2021
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Medlemmer i Su
Adam Egeland, Benedicte Øvrebø, Marianne Helgheim, Anita Bjerk, Siren Kvist
Holm
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Morten Georg Isaksen

Referent:

Siren Kvist Holm
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Siren Kvist Holm
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Tveit barnehage

Neste møte
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Vår 2022/ved behov

Innhold
Su ønsker et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.
Foreldrerepresentanter er bindeleddet mellom foreldre og
barnehage, vi ønsker alle åpenhet og god dialog.
Barnehagens årsplan godkjennes for barnehageåret
2021/2022. Vi gjennomgår endringer i barnehageloven og
barnehagens arbeid med et trygt og godt barnehagemiljø. Su
medlemmer oppfordres spesielt til å lese mer om dette i
barnehagens årsplan. Barnehagen følger for øvrig tiltakene og
rutinene i «Sammen mot mobbing». Barnehagen har også det
siste året vært kurset i dette kvalitetssystemet.
Satsingsområder kommende barnehageår er, friluftsliv,
kulturformidling gjennom sang og eventyr og vennskap og
gode relasjoner.
Samarbeid barnehage – foreldre.
Foreldre sender ut spørreundersøkelse om det er ønske om
endring av gjennomføring av sommerfest. Forslag: 1. for alle,
2. for de eldste, både oppe og nede, 3. for førskolebarna.
Foreldre ser på muligheten for dugnad med fokus på å bli
kjent foreldre i mellom. Barnehagen kan stille med mat om
ønskelig. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være koste, rydde og
klippe trær og busker.
Vi er nå tilbake til tilnærmet normal drift når det gjelder
smittevern. Alle barn og foreldre oppfordres til å vaske hender
når de kommer til barnehagen. Det er tilgjengelig håndsprit
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og vann og såpe i alle garderober. Barnehagen har planer for
rask overgang til de ulike nivåene i trafikklysmodellen.
Foreldreråd. Foreldre gjennomfører valg av nye
representanter til Su digitalt. Barnehagen får tilbakemelding
når nye representanter/vara er på plass.
Matpenger holdes på samme nivå som nå også for
barnehageåret 2021/2022.
Pedagogisk leder i barnehagen har sagt opp stillingen sin. Vi
har gjort interne flyttinger for pedagoger slik at vi likevel har
pedagogisk leder tilsatt i stillingen. Informasjon vil bli gitt
foreldre om det blir tilsatt ny pedagogisk leder.
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