
Referat Su møte mandag 2. mars. Kl 18 

Tilstede: Ingelinn, Silje, Heidi, Vibeke, Susanne, Silje Cathrine, Merethe, Laura og Anne Marit 

Ikke tilstede: Ingrid og Line 

1. Godkjenning av årsplan. 

- Årsplanen lå vedlagt innkallelsen, alle medlemmene i SU hadde lest igjennom den før 

møtet.  

- Kun deler av årsplanen skal være i tilsynet fra Kommunen – ref. vedlegg fra Lillestrøm 

kommune 

- Cathrine forklarte oppsett av Årsplanen, Kjennetegn på god praksis og 

progresjonsplanen. 

- Evaluering, refleksjon og progresjon av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

- SU godkjente den nye årsplanen. 

2. Intern barnehage undersøkelse 

- Ingelin og Silje har hatt et møte og kommet frem til noen spm. Formuleringer. 

- Gjennomgang av spørsmålene de har kommet fram til. Ikke for mange spørsmål. 

- Lage spørsmål om saker som gjentatt blir tatt opp i SU 

- Laura har kommet opp med en teknisk løsning.  

- Frist for å svare maks 14 dager 

3. Påskeeggjakt – med forbehold om eventuelt uteområde. Hva med å bruke Hvalstjern? 

- SU inviterer barn, søsken og øvrig familie til grilling og påskeeggjakt i barnehagen en 

søndag før påske. I år er det søndag 29. mars kl 13 -15. 

- Påmeldingsfrist, fredag 20 mars? 

- Trenger en som kan handle inn sjokolade egg, eventuelt grillkull og tennvæske 

- Familiene har med seg egen grill mat og drikke, så vi står kun for griller og påske egg 

- Er det noen som ønsker å være påskeharen, kjenner noen som kan være påskehar. Det 

legges ut på Avdelingssidene om hvem kan være 

o Påskeharen kommer og tar med barna foran barnehagen, når det er klart for egg 

jakt. Fint om påskeharen tar seg tid til å hilse og ta bilder sammen med barna 

som ønsker.  

- Su hjelper til å gjemme eggene foran barnehagen, og vi må stå litt vakt i døra slik at 

barna ikke løper foran mens vi gjemmer eller før påskeharen har ankommet.  

4. Fruktmåltidet: vi skrev i referatet i november at vi skulle komme tilbake til en felles liste for 

alle avdelingene. Fruktlista lages som en standard, slik at det blir et likt tilbud til alle 

avdelingene. Sendes til SU leder som legger lista ut på Facebook siden til de ulike 

avdelingene. Vibeke og Anne Marit lager et forslag som Ingelinn godkjenner 

Formål med at det skal utarbeidet et felles utgangspunkt for frukt er: 

SU har fått innspill fra foreldre om at det er et ønske om at barnehagen kan øke 

kostpenger per barn mot at barnehagen handler inn frukt. 

 

- Styret har besluttet at barnehagen ikke skal øke kostpenger, særlig med tanke på at 

barnehagen skal inkludere alle familier, og ta hensyn til at familier har ulike økonomiske 

rammer. 

- Styret har også besluttet at frukt ikke skal dekkes av barnehagen, da mat/ frukt etter 

retningslinjer skal dekkes av foreldre https://www.fubhg.no/kostpenger.259127.no.html 

 

https://www.fubhg.no/kostpenger.259127.no.html


- Det skal frem mot sommeren utarbeides en felles fruktliste som skal gjelde for alle 

familier i Sommerly (mengde tilpasses).  

o Barnehagen ønsker å legge til rette for at foreldre kan ta utgangspunkt i sesong 

frukt (kostnadsbesparende) 

o Barnehagen ønsker å komme med forslag om at foreldre kan (hvis det er et 

ønske; å levere frukt på fredag ettermiddag i stedet for mandag morgen)  

o Oversikt over frukt legges tilgjengelig på vår hjemmeside 

Styrer og styreleder har også utarbeidet et skriv til foreldre om kostpenger og lunsj. Skrivet legges ut 

på ebarnehage. 

5. SU konto 

- Vi må betale for leie av lokalet på juletrefesten, hvordan gjør vi det? Pengene ligger på 

SU konto. Ingelinn fikser dette. 

- Ingrid har du laget en SU kasse, hvor vi har engangsasjetter osv? Snakkes om dette på 

neste SU møte. Parkering neste møte 

- Susanne har laget dokumentet over hva vi må ha i bakhodet av erfaringer fra 

Juletrefesten til neste gang og sender det til SU leder 

- Forslag om å kjøpe en liten «takk for fint foreldremøte» til de ansatte, noe de kan dele på 

pauserommet       

- Forslag om å bruke noe av pengene til aktivitet for barna. Dette kommer an på hvor mye 

vi har på kontoen 

Bruke pengene opp mot barna til Maifest. Susanne sjekker ut noe. 

6. Barnebursdager: 

- Ønske om felles retningslinjer fra SU.  

Forslag til pris, datoer og aktiviteter 

7. Ny dato og sted for SU fest       – fredag 27.03.20 

8. Div innkomne saker. 

Retningslinjer for skjermbruk – film og Ipad. Barnehagen lager felles retningslinjer for bruk. 

Ta med på neste SU møte. De ansatte deler inn sammen med SU – Parkering på neste møte 

9. Sommerfest:  

- Vi bør allerede nå begynne å forhøre oss om gevinster. Su leder tar med listen fra i fjor, 

så kan vi fordele den på alle SU representanten. Fint om folk kan tenke på om de kjenner 

noen, vet om noen vi kan få gevinster av.  

- Su leder har hjemmeeksamen på sommerfesten, og kan ikke være til stede hele dagen. 

SU leder har snakket med nestleder og blitt enige om at nestleder tar på seg leder rollen 

på selve dagen, men etter ønske fra nestleder kommer SU leder og ønsker velkommen 

og tar det som har med mikrofon og gjøre.       

 

Saker på parkering til neste SU møte 

• Retningslinjer for skjermbruk – film og Ipad. Barnehagen lager felles retningslinjer for 

bruk. De ansatte deler inn sammen med SU for å lage felles utredninger 

• Ingrid har du laget en SU kasse, hvor vi har engangsasjetter osv?  

• Ny dato og sted for SU fest       

• Foreldremøter på avdeling. Hva får vi på et eget foreldremøte kontra et felles 

foreldremøte 

• Vaskedugnaden – evaluering. Hva gjør vi med de som ikke møtte opp? 


