Referat SU møte i Sommerly
Tid: 06. januar 2020
Tilstede:
Ingelin Nyhammer, Cathrine Vedstesen, Anne Marit Bakke,
Silje Seljevold Gudmundsen, Heidi Karlsen, Vibeke Linnerud, Astrid Yirrell, Merethe Bakken,
Susanne Valestrand-Halseth, Laura Sommerdahl, Ingrid Wien Skånseng.
Ikke tilstede: Line Enga Aanes
Referent: Ingrid Wien Skånseng

Følgende saker og temaer ble presentert og diskutert:
Gjennomgang av referat fra forrige SU møte 18. november.
1. Jultrefesten, Silje
•

SU møter opp 13.30 og blir litt i etterkant for å rydde.

•

Hvem kommer, og hva har de med.
➔ 23 familier og 41 barn påmeldte.
Gevinster:
➔ Merethe tar med fruktkurver, Susanne stiller med fotograf premie, Silje
lager skriv ang, premie/innpakking premie som vi legger ut på fb til alle
foreldre.
Godteposer ordnes av Merethe
Hvilke instrument og hvilke sanger.
➔Ingrid melder fra til Espen om at vi ønsker klokkespill. Jan og Espen kan
snakke sammen på forhånd. Ingrid/Laura setter de i kontakt.
➔Valgte sanger: Musevisa, på loven sitter nissen og enebærbusk.
Julenissen og julenissedrakt er klart.
Vipps nr., hvem ønsker å bruke sin vipps – Cathrine sjekker med DNB Vipps
om mulig å lage egen vipps/konto for SU. Ellers kan Ingrids Vips konto
benyttes.

•

•
•

•
•

2. Vaskedugnaden
• Su må huske å ta med noe å bite i
• ➔Su møter 09.30:
• En støvsuger pr. avdeling.
➔SU tar med 1 støvsuger per avdeling.
• Dersom noen ikke kan bli med på dugnaden:
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•
•

➔Førstemann som melder- trenger 2 stk som skal kjøre søppel før snøen
kommer på nytt. Ingelin gir tilbakemelding til de som har meldt frafall per i
dag.
Trenger 1 per avdeling som kan male. 3stk på byggeklossen.
➔Cathrine organiserer.
Viktig at vegger med blyantstreker/tusj vaskes godt.
➔ SU må informere vaskerne om ikke bare å overflate vaske der det er
tegnet med tusj/blyant. Sommerly kjøper inn «magiske svamper» og
vaskemiddel til dette.

3. Intern foreldreundersøkelse.
• Resultat av meningsmålingen på facebook : Digitalt, ikke anonymt.
➔Laura sjekker opp mulighet å ta en digital undersøkelse via google tjeneste.
Vi må få inn konkrete tilbakemeldinger om forbedringer for å bli bedre.
•

Hvem kan ta på seg å utarbeide undersøkelsen, gjerne to stykker.
➔Laura ser på det tekniske, Silje og Ingelin utarbeider spørsmål. Cathrine
sender forrige brukerundersøkelse til Silje, vil sende ekstra utdrag av de felter
som skåret dårligst siste undersøkelse.

4. Evaluering og eventuelle tilbakemeldinger på lysfesten.
➔ God erfaring med årets arrangement av lysfest. Alle barna koset seg, lysfesten var
inkluderende for alle avdelinger.
➔ Ser på mulighet til å gjenta til neste år med mulighet om at kun stjerneklubben
går Lucia toget ute/synger ute.
5. Refekser:
• Merethe har du hørt noe fra Rema?
➔Rema vester og NAF vester fra sommerfest ble telt opp og delt ut i hyllene
sammen med skriv.
6. Foreldremøtet i februar.
• Tirsdag 25. februar.
• SU ordner med kaffe og kake.
• Bindende påmelding- Cathrine sender ut innbydelse til foreldre.

7. SU fest
• Hos Ingelin.
• Ingelin sender ut meningsmåling om dato som kan passe for flesteparten.

Neste SU møte mandag 02. mars!
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