Referat SU møte i Sommerly
Tid: 25. februar 2019
Tilstede:
Glenn Kristiansen, Ingelin Nyhammer, Hilde Westlie, Line Enga Aanes, Silia Bakke, Cathrine
Vedstesen, Inger Holte, Silje Seljevold Gudmundsen, Heidi Karlsen, Ingrid Wien Skånseng.
Ikke tilstede: Anne Marit Bakke, Stine Austad, Stian Lundberg.
Referent: Ingrid Wien Skånseng

Følgende saker og temaer ble presentert og diskutert:
Innspill fra foreldre:
Hvordan kan foreldre kan være samstemte/felles retningslinjer når det gjelder tiltak mot
mobbing når det gjelder andres barn.
•

Bruk sunn fornuft, se an settingen. Gi beskjed til barnehagen dersom man mener dette
er noe de ansatte bør ta tak i/ informeres om.

Oppfølging foreldreundersøkelsen og foreldremøter
•

Alle fornøyde etter foreldremøte i Januar. Gode tilbakemeldinger via SU.

•

Spørreundersøkelse etter foreldremøter, Silia setter opp forslag for spørsmål. Se på
mulighet til å dele opp foreldremøter iht hvilken avdeling man skal til, om barnet er ny i
barnehagen eller flyttes fra annen avdeling.

•

Bør det settes opp temamøte årlig, hvert halvår?

•

Neste felles foreldremøte 28. Mai

Påskefeiring:
•

Silia sikrer invitasjon. Alle foreldre tar med egen mat og drikke. Tidspunkt 13.00-15.00

•

Glenn kjøper inn påskeegg og påskeharedrakt.

•

Glenn legger ut forespørsel på facebook om noen ønsker stille som påskehare.

•

Heidi kjøper inn gule ballonger og fjær til pynting.

•

Grill og kull håndteres via Cathrine/Inge.

•

SU møter ca ½ time før arrangementet.

•

Alle i SU må huske å ta bilder som kan legges ut på nettsiden!
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Fotografering:
Dato: 12. Juni
Ny hjemmeside:
•

Cathrine viste kort om nye hjemmesiden til Sommerly.

•

Nye funksjoner av nettsiden mot hvordan dagens versjon er.

•

Foreldre kan selv informere om barnet er sykt, registrere ferie o.l via nettsiden.

•

Barnehagen vil informere om barnet trenger skift eller annen informasjon.

•

Antar ny hjemmeside vil være i drift fra April da de ansatte må gjennom en
opplæring på forhånd.

Annet:
SU må minne foreldre på å laste ned bilder fra hjemmeside før 4. mars.
Tema til neste møte:
•

Sommerfesten

Neste SU møte holdes 1. April
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