
Protokoll fra FAU-møte 

Sted : Biblioteket i Glomfjord barnehage  

Dato: 23/9-18 

Kl. 17.30 

Tilstede: Hans-Ove Hagen, Helge Seim, Mathias Leonhardsen, Siw Griegel, Janne Jensen  

Annica Wenberg, Renate Norum, Maja Rønsåsbjørg. Marthe Barvik, styrer. Marit 

Danielsen, Ida Tinnan. 

Agenda 

Styrer ønsker alle velkommen til møte og orienterer om hva det vil si å være med i FAU og 

nevner litt hvilke oppgaver FAU kan få. Kan nevne eksempel: dugnad. 

Valg:  

- Leder: Mathias leonhardesen 

- Nesteleder: Janne Jensen 

- Sekretær: Siw Griegel  

- Kasserer: Helg Seim 

- Medlem: Maja Rønsåsbjørg 

- Vara: Renathe Norum, Annica Wenberg, Hans-Ove Hagen, Anastasia Ryabushkina 

Årsplan : Årsplan for dette barnehageår er ikke klar. FAU innkalles til møte når den er ferdig.  

Foreldremøte:  

Styrer ønsker tips fra foreldrene om hva som kan være ønsket tema på foreldremøtene.  

Forslag: «Grillparty»/inkludering. Møtes på en annen arena enn i forbifart i hente/bringe 

situasjon. Hvordan dette ordnes blir et samarbeid mellom FAU og barnehagen. 

Dugnad:    

Hovedfokus på denne høsten blir å få satt opp Grillkåte på fotballbanen. FAU tar ansvar for 

jobben og kaller inn til dugnad i forbindelse med Grillkåten. I forbindelse med innkjøp av 

Grillkåten har tidligere FAU/foreldregruppe smalet inn penger, Spleis.no, 10000,- kr fra 

Sparebank1.  

Årets FUA oppfordres til å søke midler til flere lekeapparter etc.  

Forslag: Ny Vippe/»Hompedisse»  

Videre har barnehagen kjøpt inn forskjellige lekeapparater som skal settes opp rundt 

omkring på uteområdet.  

 

 



Arbeidsliste 

- Sette opp Grillkåten 

- Sage ned trær på uteområdet nedfor fotballbanen. (Viktig! m. bruk av verneutsyr: 

klær og annen nødvendig beskyttelse)  

Trærne som felles må kappes til ved og tas vare på. 

- Sette opp «Hinderløype»/»Klatre-jungel»  

(Her er det behov for «matter»/fallundrlag.) 

- Sette opp «Edderkopp-desser» (en på små-siden og en på stor-siden) 

- Disse-stativ 

- «Leke-kjøkken» (ute) 

-   Maling  

Lekeapparatene som skal opp skal ikke ha førsteprioritet, kan vente til våren 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref./ Marit Danielsen 

Ped.leder Glomfjord barnehage   


