
FAU møte barnehage 26/1-22 
 
Til stede: Elin Malmedal, Marianne Hoem, May Anita Fossum, Julie Asphol 
 
Frafall: Line Romuld og Sandra Moen 
 
Sak 1: Foreldreundersøkelse ; gjennomgående bra score. Scorte best på uteareal, innemiljø/utemiljø 
og lavest på mattilbud. 
 
Det skal jobbes med resultater på personalmøte til uka.  
For å synliggjøre at mattilbud er bra foreslås det at personalet kanskje kan være flinkere til å legge ut 
bilde fra måltider til barna med gjevne mellomrom, for å vise at det er variasjon og at det er sunn og 
fin mat på bordet. 
 
Sak 2: Foreldremøte 17/2-22 kl 18 
 
Foreldremøte skal være et samarbeid med Hjelset barnehage, Marianne skal i møte med leder der 
1.februar. Samarbeide med opp/nedrigging av stoler/bord, koke kaffe osv. Da får de også klarhet i 
hva reglene i forholde til korona er, om møtet i det hele tatt kan holdes og evt hvordan. En mulighet 
er å ha møtet på Teams, men det er det ikke så høy stemning på. Nåværende regler sier at 30 stk kan 
samles. Elin tar en prat med Cato Innerdal også når det nærmer seg for å høre hva som er lov å ikke. 
 
Sak 3: svømming; 
 Førskolebarna har svømming tre ganger. Dette blir finansiert med penger som ble søkt på i fjor. Om 
muligheten kommer for å søke om penger til svømmetrening i år er enda usikkert, men skolen søker 
om det blir muligheter. 
 
Sak 4: Telt; 
Blir en liten minidugnad på å sette opp teltet igjen etter vinteren den 20/4-22 kl 17. 
Trenger en traktor med frontlesser/gravemaskin for å løfte på duken. 
May Anita skal kontakte Olav Tjelle ang å lage benker. 
 
Sak 5: evt; 
Marianne hadde fått inn en sak ang parkering i forbindelse med når det er pensjonistmøte i 
grendahuset. Det kan da være veldig trangt om plassen på parkeringsplassen i hentesitusjon på 
barnehage/sfo. Vi snakket rundt dette og fant ut at det ikke er et stort problem da det veldig sjelden 
er slike møter og velger derfor å ikke kontakte leder i pensjonist gruppen. Marianne gir 
tilbakemelding til vedkommende at det gis dispensasjon til å parkere oppe ved rundkjøringen når 
dette problemet dukker opp. 
 
Vognskur gruppa;  
May Anita ønsker å trekke seg som leder i denne gruppa. Trenger derfor ny leder. Gruppa er godt i 
gang og har fått inn fine forslag på hvordan skuret kan se ut. Mangler bl.a å jobbe med finansiering.  
 
 
Neste møte: 6/4-22 kl 17 på personalrommet ved skolen.  
 


