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Referat fra SU møte i Skogen Barnehage, 06.12.10 
 

Oppmøte 

Representanter fra de Samarbeidsutvalgte (SU) var som følger: 

Fra barnehagen: 
- Elisabeth Norheim 
- Bente Corneliussen 

Fra foreldrerådet: 
- Marian Guddal Hansen  
- Nina Jeanette Aksnes 
- Gry Marthinussen 

Punkter som ble diskutert 

1. Informasjon fra barnehagen 

2. Dugnad 

3. Rammefinansiering 

4. Utbygging og nybygg av Skogen barnehagen 

5. Foreldreundersøkelse i Askøy kommune 

Informasjon fra barnehagen 

Forrige referat 

Referatet fra forrige SU møte ble diskutert, og det har vært gode tilbakemeldinger rundt sakene.  

Nettsidene 

Denne uken har det vært møte og mer planlegging rundt de nye nettsidene til barnehagen. De 

begynner endelig å ta form, og dette blir bra! Mer informasjon kommer så snart de er på operative. 

Faktura på e-post 

Fra januar 2011 vil alle foreldre få faktura på e-post og en beskjed på sms når den er sendt! Dette er 

noe som har vært ønsket fra foreldre, og det er derfor gledelig at det innen kort tid trer i kraft. De 

som for øvrig har et sterkt ønske om å få faktura i papirformat må gi beskjed til Elisabeth snarest.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Felles foreldreråd på Askøy 

29.11.10 ble det dannet et felles foreldreråd for alle barnehager på Askøy; Askøy Felles Foreldreråd 

(AFF).  AFF ønsker å være et bindeledd mellom foreldre fra ulike barnehager på Askøy, slik at det kan 

utveksles erfaringer og lærdom fra hverandre. Videre skal AFF også arbeide for å bedre barnehage 

tilbudet, og i prosessen ta kontakt med politikere o.l.  

AFF skal på sikt bestå av 1 foreldrerepresentant fra hver barnehage på Askøy, både offentlige og 

private. Vi vedtok at leder for foreldrerådet i Skogen barnehage skal representere barnehagen. 

Telefonnumre til barnehagens avdelinger 

Kontor/ barnehagen: 56 14 98 70 Elisabeth Norheim: 45 83 22 46 
Maurtuen: 94 03 32 86  Blæbærbarna: 94 03 28 48 
Mosebarna: 94 03 26 79  Spurvene: 45 83 22 48 Haukene: 45 83 22 47 
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Dugnad 

Vi takker for en fantastisk god arbeidsinnsats fra de som deltok på dugnaden lørdag 13.11.10! Det 

var sosialt, hyggelig, og effektivt.  

Dessverre deltok ikke så mange foreldre som det kunne forventes, men det er en ny sjanse til våren! 

Det å delta på dugnad har flere fordeler; man møter andre foreldre og får mulighet til å bli kjent med 

hverandre og danne et kontaktnettverk, og man har på dugnaden et hyggelig sosialt samvær og kan 

glede seg over at man hjelper barna våre til å få det enda bedre i barnehagens område.  

Som vi tidligere har informert om, er det obligatorisk å delta på 2 dugnader pr. år. Om du har vært 

med på 1 dugnad denne høsten, har du igjen 1 økt til våren. Om du ikke ennå har bidratt, må du 

enten delta på begge som er oppført til våren, eller må begge foreldrene delta på en av dem. De som 

ikke har noen mulighet for å delta, vil isteden få en faktura som skal dekke kostnadene med å leie 

inn arbeidskraft som kan kompensere for din innsats. 

Rammefinansiering 

De endelige tallene som barnehagen kan forholde seg til kommer i midten av desember, og dere får 

informasjon mot slutten av januar om hvordan dette ser ut for Skogen barnehage. Barnehagen 

garanterer, uansett utfall, at fokus vil være å opprettholde kvalitet for barna og de ansatte! 

Utbygg og nybygg  

I forbindelse med utvidelse av barnehagen kan foreldre være trygg på at sprengning og andre tiltak 

som ikke er forsvarsmessig å utføre i åpningstiden, vil bli gjort på kvelder og helger.  

Krokåsdalen 

Utbyggingen medfører at barnehagen sin kapasitet øker fra 64 barn til 80. Dette fordeles med at det 

åpner en ny småbarnsavdeling med 10 barn i Krokåsdalen sitt Forsamlings Hus. 3 av barnehagens 

medarbeidere skal være på denne avdelingen, og resten av personalet blir værende på sine 

avdelinger. Forsamlingshuset er under oppussing og får nytt bad, stellerom, brannalarmanlegg, 

kloakk og septiktank m.m. Det blir en veldig god midlertidig løsning frem til Skogen barnehage sitt 

nybygg står klart. 

Foreldreundersøkelse 

På nyåret, uke 7 eller 8, kommer det en foreldreundersøkelse fra kommunen. Dette blir en slags 

evaluering av barnehagen, og kommunen har utlyst premie til den barnehagen som får flest 

innleveringer innen en viss frist. Vi som engasjerte, motiverte og ressurssterke foreldre, bør derfor 

sette oss som mål å besvare denne undersøkelsen i god tid innen fristen! Vi håper sterkt at ALLE 

foreldre deltar på dette, og støtter barnehagen til å både få premien og komme i et godt lys. La oss 

vise kommunen at vi er engasjerte foreldre som bryr seg om barnehagen vår  

Mer info kommer … 

Vi ønsker dere en hyggelig førjulstid! 

 

Vennlig hilsen; 

på vegne av foreldrerådet/ samarbeidsutvalget, 

Nina Jeanette Aksnes 

Kontaktinfo til foreldreråds representanter: 

Marian Guddal Hansen (leder), mor til Mathilde på Mosebarna 

marian.hansen@redcross.no / tlf: 98853282 

Nina Jeanette Aksnes (sekretær), mor til Millie på Maurtuen  

nina.aksnes@gmail.com / tlf: 94005050 

Gry Marthinussen (vara), mor til Pia på Maurtuen 

grma74@gmail.com / tlf 92231661 
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