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VELKOMMEN TIL SU 2020 – 2021 

 

Referat SU møte i Sommerly 

 

Tid: 18. januar 2021 

 
Tilstede:  

Cathrine Vedstesen, Vibeke Linnerud, Ingelin Nyhammer, Astrid Yirrell, Susanne Valestrand-Halseth, Laura Sommerdahl, 

Line Hornsletten, Merethe Bakken, Tine Edvardsen Aarønes, Glen Martin Bjellånes Kristiansen, Heidi Karlsen, Ingrid Wien 

Skånseng. 

Ikke tilstede: - 

Referent: Ingrid Wien Skånseng  

 

• Juletrefesten og su-kontoen 
Ingrid sjekker opp teater – pris/hva eks Akershus teater, geitekillingen koster, eventuelt. Annet.  
Susanne lager skriv ila uken om frister gaveinnlevering og loddsalg.  

 
 

• Brukerundersøkelsen  
Alle avdelinger skal jobbe med etterarbeid etter brukerundersøkelsen.  
 
Snekker’n og Byggeklossen vil fokusere på foreldresamarbeidet og foreldreinformasjon.  
Det vil gå ut et skriv/skjema hvor foreldre må svare på hva de ønsker av oppfølging fra barnehagen.  
 
Minsten planlegger mer aktiv bruk av ebarnehage som informasjonskanal. Tilbakemelding om barnets utvikling, og om 
det faglige. Minsten skal gjennomgå interne rutiner for hvordan de kan bli bedre.  
 
Lekestua har gjort noen grep med informasjonstavle, bruker ebarnehage som informasjon.  
Avdelingene vil sende ut felles informasjon til foreldre om brukerundersøkelsen og hvordan de vil bruker 
tilbakemeldingen fra undersøkelsen.    

 
 

• Info rundt fruktordningen / varmmat 
Mottatt tilbakemelding om dagens ordning med egen frukt fungerer godt. Ordningen i dag vil fortsette så lenge korona 
situasjonen er slik den er.  
 
Varmmat ordningen er to dager per uke, det er ikke varmmat på faste dager slik at man må følge med på ebarnehage 
om hvilke dager det er varmmat og hva barna får servert. Oversikten finnes om man logger seg inn på ebarnehage- 
kalender - ukemeny.  

 
 
 

• Innkommende saker  
Ingen  
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• Cathrine sitt hjørne: 
Informerer om at ansatte/ barnehagen ønsker å takke foresatte for et trygt og godt samarbeid om smittevern. 
Foresatte og ansatte bruker Flytskjema som rådgivning og veiledning for når barn og ansatte skal være hjemme.  
Det er en utfordring at det er høyere terskel for ansatte å komme på jobb med forkjølelse symptomer enn for barn. 
Dette påvirker bemanningssituasjonen. 
Barnehagen har derfor økt grunnbemanning for å etablere mer stabilitet, og for å forebygge større stilasjer i 
personalgruppen. Målet er å ha e trygt og godt miljø i barnehagen under pandemien, men også sette inn forebyggende 
tiltak slik at barnehagen ikke får større ettervirkninger med slitasje på personale, som kan gi høyt fravær etter 
pandemien. 
Link til Flytskjema 
 

https://www.fhi.no/contentassets/d98fc44d4d6341cfa8f4d89c0f8f8fd0/2020-09-15-flytskjema-
barn.pdf 
 

• Nytt i barnehageloven:  
Vedtatt at det skal være nulltoleranse med mobbing og krenkelser mellom barn og barn, vokse og barn i barnehage.  
Det er utarbeidet et hefte, hvor foresatte og ansatte for viktig og god informasjon om de 3 nye lovparagrafene § 41, § 
42 & §43. Heftet legges ut på hjemmesiden og sendes i mail gjennom barnehage. Foresatte oppfordres til å lese og 
settes seg inn dette. Ansatte skal ha opplæring på plandagene 11 og 12.02.2021  
For spørsmål, ta gjerne kontakt med Cathrine  
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/ny-barnehagelov/ 
 

• Annet «hjertesaker»:  
Ingrid har søkt om refleksvester hos Gjensidige stiftelsen.  
 

• Punkt til neste SU møte:  
Fotograf. 
Lavvo i skogen. 

 

Neste møte vil holdes:  

1. mars 2021. - 17.30 
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