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Referat SU møte i Sommerly 

 

Tid: 14. oktober 2019 

 
Tilstede:  

Ingelin Nyhammer, Line Enga Aanes, 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: - 

Referent: Ingrid Wien Skånseng 

Følgende saker og temaer ble presentert og diskutert:  
 

Lysfest:  

Su møtes kl 0700 for å ordne det praktiske (varme opp gløgg, sette ut lusekatter, henge opp lykter, 
dele ut gaver ansatte). Barna må være ferdig påkledd og på plass til 0745.  

Innspill foreldre om mulighet å endre tidspunkt lysfest:  

Etter diskusjon og vurdering ser SU flere fordeler for å ha dette morgentid.  

Det er veiet opp flere fordeler om å beholde dette som en morgen: SU må møte tidligere for å 
arrangere/pynte, slitne barn ettermiddag, spiser mindre av arbeidstid for fleste og spesielt SU som 
arrangerer.  

Sommerfest er en ettermiddags fest, lysfest beholdes som en morgenfest.  

• Innlevering av lykter bør være innen 11. november.  

• Silje og Astrid tar ansvar for gaver ansatte, frist for innbetaling settes til 11. november.  

• Innspill ved levering/henting denne dagen: Husk å bruk refleks(vest) for barna.  

• Ingelin lager underlag for infoskriv lysfest og gave til ansatte, SU legger ut på Facebook, 
Cathrine informerer via web.   

 

Foreldreundersøkelsen: 

Cathrine foreslår å utsette foreldreundersøkelsen med ett år og heller benytte tiden til å styrke 
kommunikasjonen fra foreldre til SU/barnehagen.  

Vi trenger tid til å få utarbeidet plan for uteområdet, SU støtter viktighet i uteområdet.  

Ønskelig med en felles plattform hvor vi kan få tilbakemelding fra foreldre om årsak til at de søkte 
plass i Sommerly. Utgangspunkt for en undersøkelse er resultat fra siste 2 år 
foreldreundersøkelsen.  
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Temamøte i barnehagen:  

Emosjonsregulering, samspill, tilrettelegging, grensesetting, kommunikasjon, mobbing, 
nettbruk/ipad.  

Antatt dato: 27. Februar 2020. - ca 3 timer, sted : Eika. SU kommer tilbake med nærmere beskjed 
om påmelding til tema-foreldremøte.  

 

Fotografering:  

Vi beholder Grinna, ønsker dato i mai/start av juni, 

• Merethe Bakken ringer fotograf.  

 

Informasjon til foreldre i forkant om at vi skal ha SU møte, slik at vi kan ta med innspill fra foreldre 
inn i forkant av møtene.  

 

Fremsette barnehagen i RB og markedsføre at vi er privat barnehage, eid av foreldre.  

• Silje ringer RB og gir kontaktinformasjon til Cathrine.   

• Ingelin kontakter barnehage.no 

 

Besvare foreldreinnspill:  

SU forholder seg til spørsmål som kommer inn og besvarer fortløpende. Viktig at forslag som 
kommer inn er til fordel for barna, fellesskapet og alle foreldre har mulighet til å møte dette 
økonomisk.  

 

Foreldreinnspill om håndtering våte og møkkete uteklær: 

Innspill fra SU er at hver enkelt forelder ser over egne barn sine klær.  

• Anne Marit og Susanne Valestrand-Halseth lager en morsom «kampanje» plakat som 
bevisstgjør foreldre om å se over klær som legges i pose.  

• Ingelin/Ingrid utarbeider et svar til foreldre på henvendelsen som er kommet inn vedr. 
uteklær.   

 

Ha med dag:  

Det er kommet inn spørsmål om det er i orden å ta med ipad ,ds, switch og annen spillkonsoller til 
ha med dag.  

SU ønsker ikke at dette skal være en del av ting til «ha med dag».  

 

Det ønskes at det opprettes gruppe for kjøp/salg/gis bort Sommerly barnehage.  

• Ingelin oppretter side og gir beskjed når dette er på plass.  
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Reflex og parkerings kampanje:  

SU ønsker å gjennomføre en slik kampanje.  

• Ingrid kontakter Trygg Trafikk. 

• Merete finner frem tidligere info om parkering, og tips som er lagt ut på facebook.  

• Astrid kontakter politiet, sjekker opp mulighet for bilsikring kampanje.   

 

Turdag:  

Sommerly beholder mandag som tur dag. Det er tidligere forsøkt onsdag som tur dag.  

Mandag er dagen da de fleste barna har mest energi, er uroligere etter helg og opplevelser i 
helgen.  

 

Annet:  

Årshjul må lages og sendes ut/publiseres på facebook med tips om at foreldre setter opp viktige 
datoer/tidspunkter i kalender. SU må be foreldre gi innspill i god tid dersom de har innvendinger 
for datoer og klokkeslett for arrangementer.  

 

 

Neste møte: 18. November 


