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1. Evaluering av håndtering av korona-tiltak så langt. Redusert åpningstid m.m. 

Barnehagen har gått tilbake til vanlige åpningstider. 

 
2. Evaluering av opplegg rundt avvikling av juleferien/åpen bhg i jula. Tilbakemeldinger fra 
foreldre har kommet inn. 
Ferieregistrering bør skje gjennom Visma av foresatte, men barnehagen vurderer om et 

spørreskjema bør sendes ut i enkelte perioder. 

 
3.Avvikling av vinterferien, utsendelse av ferieskjema til foreldre 

Ferie og tilvenning sfo/skole og tutti frutti 

Det er litt uheldig å sette tilvenningen i en ferie da kanskje ikke alle er tilstede men er på ferie 

eller en annen uke. 

Prøve å få det en uke der alle er tilstede. Gjøre det som er best for barna. Gjennomføre det ute når d 

blir varmere. Tilvenning uten sfo ungene. Må tenke på kohorter. 

Oppfordre til å legge inn ferie i appen. Barna skal ha 5 uker ferie i året. 

 
4.Ønske fra ledelsen at foreldre kommer med ønsker og tilbakemeldinger for tema på tema-
kvelder. Feks. COS-kurs. 

ingen kurs tema kveld denne våren. Cos nettkurs. 

 
5. Eventuelt 

Gikk igjennom spørre undersøkelsen 

I brukerundersøkelsen var det noe lavere score på innhold i foreldremøtene. FAU sitt innspill til 

dette er at møtene bør inneholde litt mer praktisk info og ikke bare det som sendes ut i heftet som 

ble utdelt.  

Marianne foreslo at de kanskje kunne sende ut en forespørsel til foreldre i forkant for å høre hva 

som er ønsket å ta opp i disse møtene. 

 

Totalt sett var resultatet av undersøkelsen bra! Og svarprosenten var 100 i år.  

Barnehagen vil ta ut punkter fra undersøkelsen som de vil jobbe videre med for å bli bedre. Blant 

annet mattilbudet og kommunikasjon mellom barnehagen og foreldre ble nevnt som viktige punkter 

fremover.  

Innspill fra FAU i forhold til mattilbud at det bør fokuseres på mer variert mat og det er ønskelig 

med større fokus på kosthold. 

FAU ønsker også en tilbakemelding om det tilbys mat ved fruktmåltidet, da flere  melder om sultne 

barn som kommer hjem fra barnehagen. Marianne sjekker opp i dette. 

 
6. Bursdagsfeiringer på fritiden ifht. covid, skal FAU uttale seg ifht dette/ gi en anbefaling? 
FAU tar ikke stilling til hvor vidt det skal feires bursdager eller ikke under pandemien. Dette får 

hver enkelt foreldre ta stilling til og vurdere ut i fra situasjonen som til stadig endrer seg.  

Samtidig ble det tatt opp at det har vært tilfeller der barn i barnehagen har blitt ekskludert fra 

bursdagsselskap og FAU oppfordrer derfor til at alle inkluderes i bursdager. 

Enten at da selskap arrangeres utifra jente/gutte bursdager eller årsgruppe. 

 

 

 


