
 

Referat SU møte i Sommerly 

 

Tid: 19. November 2018 

 
Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Tilstede:  

Glenn Kristiansen, Ingelin Nyhammer, Hilde Westlie, Line Enga Aanes, Silia Bakke, Cathrine 

Vedstesen, Inger Holte, Silje Seljevold Gudmundsen, Stian Lundberg, Ingrid Wien Skånseng. 

Ikke tilstede: Anne Marit Bakke, Stine Austad, Heidi Karlsen 

Referent: Ingrid Wien Skånseng 

Følgende saker og temaer ble presentert og diskutert:  
 

Planlegge lysfest 
SU rep. per avdeling sender info til alle foreldre om å ta med lykter til lysfest.  
Lykter må levere inn innen 26.November da barna skal male lyktene til lysfesten. 
SU leder ønsker velkommen til lysfest og gir praktisk informasjon.  
Vil sende ut informasjon om at det ønskes led lys med batteri til lyktene.  
SU rep. Møter opp kl 0700 – Setter ut bord, koker gløgg, tenner lykter.  

o Silia setter opp vaktplan for SU rep.  
Cathrine sjekker opp med Inge om tidlig vakt for å hjelpe med lydanlegget o.l.  
Glenn avklarer om vi får benytte parkeringen på andre siden av Sommerly – bak 
bussholdeplassen.  

Gave til ansatte 
Samme sum som 2017 100kr per barn. SU sender ut info om dette i samme info som 
lysfest.  Be forelder merke vipps med julegave og navn – Frist settes til Onsdag 21. 
November. Dette er en frivillig ordning.  

 
Foreldreundersøkelsen 
SU må minne foreldre på å besvare undersøkelsen. Fristen er 30. november. Purringen 
sendes ut midten av uke 47 slik at det ikke blir for mye informasjon som går ut samtidig iht 
lysfest/gaver ansatte.  
Dersom man har to barn på samme avdeling, må man svare på vegne av begge barn.  

 
Fotografering  
Glenn ringer fotograf som ble brukt sist.  Det ble diskutert bruk av andre fotografer, 
besluttet å benytte samme som siste 2 år.  
Ønsket fotografering  midten av mai 2019. 

 

 

 



 
Foreldremøte januar 

Cathrine booker Eika og lager en plan for tema som har med mobbing og konflikthåndtering.  

Invitasjon sendes ut snarest med agenda Før jul.  
 

Eventuelle temaer som ble diskutert:  
Hva er mobbing 

o Hva tenker barna er mobbing 
o Hva tenker foreldre er mobbing 

Om konflikthåndtering 
Grensesetting 
Empati - Følelse læring 
Signaler på at barnet blir mobbet / er en mobber 

 
Vaskedugnad 2019 

Datoen er satt til 6. Januar.  1 foreldre per familie må stille til vaskedugnaden.  

De som ikke møter opp på vaskedugnad, må stille en ekstra dag på vårdugnad/eventuelt  
må begge foreldre stille én dag.  

Informasjon vil sendes ut før jul.  

 
Eventuelt saker fra foreldre 

Innspill om å etablere en liten grønnsakhage, lære om miljø og natur, plast, avfalls sortering 
o.l:  

Per i dag vil det ikke gjøres tiltak for å lage grønnsakhage/kompost i barnehagen. Det er 
andre tiltak som gjøres i dag og vil settes i gang.   

o Sommerly er allerede i prosess i å bruke «lia» i barnehagen – sette opp samtale 
plakater om insekter for barna 

o Det opplyser om at barnehagen allerede sorterer søppel iht informasjon Roaf 

o Sommerly har berøringsfritt armatur på toalett  vannbesparelse 

o Sommerly oppfordrer foreldre til miljønett i grovgarderoben til vått tøy 

o Etter tidligere innspill har barnehagen gått til innkjøp av sykkelstativ som står 
plassert på parkeringen – SU oppfordrer foreldre til å benytte denne parkering.  

 

SU info mailer som ønskes sendes ut til alle foreldre sendes via Catherine. 
SU rep. vil selv informere på facebook sidene til hver enkelt avdeling.  

 

Neste SU møte holdes 21. Januar 


