Møtereferat SU-møte 17. Jan 2019

Tilstede: Anne Merethe Amundsen Styrer, Anne Cecilie Vestvik representant fra barnehage, Dina
Trengereid Casado FAU og Ida Cathrin Utvik FAU (Sammen utgjøre dette barnehagens
samarbeidsutvalg).
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barnehagetilsynsrapporten
Foreldreundersøkelse
Ekstra plandag
Annet
Nytt møte
Kontaktinformasjon FAU

Aktuelt:
1. Gjennomgang av barnehagetilsynsrapporten – Ingen bemerkninger. Rapporten ble signert
av alle representantene.
2. Gjennomgang av ansattes evaluering av foreldreundersøkelsen (vedlegg 1). Barnehagen har
hatt en intern gjennomgang av resultatene fra foreldreundersøkelsen i høst. Undersøkelsen
viser samlet sett at foreldretilfredshetsen er gått betydelig opp siden undersøkelsen i fjor.
Samtidig er det satt i gang flere tiltak (vedlegg 1) der vi ser et forbedringspotensial. SU hadde
tilbakemeldinger knyttet til noen elementer i undersøkelsen. Disse presenteres under annet.

3. Ekstra plandag – Barnehagen ønsker to plandager i året. En på høsten i forbindelse med
oppstart av nytt barnehageår, samt en faglig plandag på våren. Dette ble godkjent av SU. Må
godkjennes av eier før det blir vedtatt.
4. Annet:
- Taushetserklæring: Begge foreldrerepresentantene signert en taushetserklæring som
ligger lagret i barnehagen. Dette sikrer at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer på
avveie.
-

Tatt opp av SU: Tilbakemeldinger knyttet til hvordan foresatte møtes i garderoben. Noen
foreldre opplever det ubehagelig å bli tatt til side av personalet for informasjon de
opplever som bagatellmessige. Samt oppleves tonen fra personalet for rigid sett i forhold
til sak. Foresatte ønsker en lett og munter tone ved henting og levering.
Tilbakemeldingen blir tatt opp og diskutert på personalmøte som finner sted 29. Januar.
Her trengs en gjennomgang av rutiner og etisk refleksjoner. Dog påpekte styrer det
komplekse i å balansere lovverket knyttet til barnehagens taushetsplikt og utlevering av
informasjon i garderoben. Styrer vil gi en tilbakemelding til SU etter personalmøte.

-

Tatt opp av SU: Noen foresatte er usikker på Sunfríd sin ansettelse/fremtid i Små
barnehager. Styrer informerte om at Sunfríd har signert fast kontrakt med barnehagen.

-

Tatt opp av SU: Foresatte opplever at det har vært en positiv utvikling i barnehagen og er
stort sett fornøyd med tilbudet barna får. Vi tar til oss de gode tilbakemeldingene, men
fortsetter å jobbe videre mot nye mål.

5. Nytt møte: Samarbeidsutvalget avtalte nytt møte 23. Mai 2019 kl 12.30. Foreløpig planlagt
agenda – Årsplan, - gjennomgang av tiltak fra forrige møte og - Evnt. Annet

6. Kontaktinformasjon foreldrerepresentanter:
Ida Cathrin Utvik
Mob: 41 20 80 75
Epost: idautvik@hotmail.com
Dina Trengereid Casado
Mob: 40 30 10 20
Epost privat: dtrengereid@gmail.com

Referent:
Anne Merethe Amundsen
Styrer

Små Barnehager AS
E-post: Anne@smabarnehager.no
Tlf: +47 48861448

