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Referat FAU møte Glomfjord barnehage 15.02.2018 

Tilstedet:  

Marie Heløy 

Marina Larsen 

Elisabeth Rambjørg 

Elin-Beate Knutsen 

Tord Bjerkli 

Annica Wenberg 

Marthe Barvik 

 

 

Sak1. valg og konstituering av FAU 

- Marie Heløy er valgt som leder for FAU 

- Elisabeth Rambjørg er valgt som nestleder i FAU 

- Tord Bjerkli er vara for Marie Heløy 

- Elin-Beate Knutsen er vara for Elisabeth Rambjørg 

 

Elisabeth informerte kort om FUB, hvor man kan finne informasjon om hvordan jobbe med 

saker i FAU og også få råd og tips om det er behov for det. De har egen nettside og side på 

facebook. Der finner man mange gode og nyttige artikler som alle foreldre kan dra nytte av.  

 

Sak 2. Årsmelding 

- Gjennomgang av årsmeldinga som styrer har levert inn til kommunalsjef. Her 

rapporteres det om ståa i barnehagen, hvor man ligger an i forbindelser med 

satninger vi har, arbeid med implementering av ny rammeplan, bemanning og 

økonomi blant annet.  

- I august 2017 kom det ny rammeplan for barnehagene. Om foreldre er interessert i å 

sette seg bedre inn i ny rammeplan finnes det mye god informasjon om 

rammeplanen på udir sine nettsider.  

- Fjorårets suksesshistorie er at vi hadde mange menn i barnehagen, noe som vi så var 

veldig positivt for barna og arbeidsmiljøet. Meløy kommune har ett mål om å få flere 

menn i barnehagene i Meløy. 

- Glomfjord barnehage ble godkjent som trafikksikker barnehage i desember 2017. 

Dette er vi veldig stolte av. Noen foreldre opplever at de ser andre foreldre ha bilen 

på tomgang og at de ikke rygger inn når de leverer og henter, selv om dette er 
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informert om at alle skal gjøre det. Vi ber derfor alle om å etterfølge dette, og 

dersom noen ser at andre foreldre ikke følger det kan dere minne hverandre på at 

man skal rygge og at motoren skal være avslått når man er inne i barnehagen.  

- FAU forteller også at man ser at folk er litt slappe med refleksbruk, og håper 

foreldrene kan bli flinkere med dette. De skal undersøke om det er noen som kan 

sponse barna med refleksvester som de kan ha på seg når man kommer og drar fra 

barnehagen.  

 

Sak 4. Ferie 2018 

- Skjema for sommerferien 2018 vil bli utdelt i uke 9.  

- I år som i fjor vil fristen for innlevering bli i slutten av mars. Noen opplever at det kan 

være utfordrende å få avklart ferien sin innen fristen og lurer på om dette er mulig å 

ta senere på våren.  

- I 2016 ble det vedtatt å ikke stenge barnehagene på sommeren, og løsningen ble at 

man måtte starte tidligere med fastsettelse av ferie istedet for at den skulle stenge 3 

uker på sommeren.  

- Det er ikke satt av penger i budsjettet til vikarbruk når det er ferieavvikling og for å 

sikre at vi har god nok bemanning sommeren igjennom er vi nødt til å se 

ferieavviklingen til de ansatte i sammenheng med når barna i barnehagen skal ha 

ferie. Dette for å sikre en trygg og forsvarlig bemanning hele sommeren.  

- Styrer anbefaler alle foreldre til å snakke med sine arbeidsgivere og fortelle at 

barnehagen har disse rutinene for ferie slik at man kanskje kan starte tidligere med 

fastsettelse av ferie der dere jobber.  

- Foreldrene bør også bli flinkere å gi beskjed i god tid på forhånd om barna skal ha fri i 

ferier som jul, påske og ekstradager utenom de tre ukene om sommeren. Det brukes 

forstatt en del ressurser som kunne vært spart dersom barnehagen fikk mer eksakt 

informasjon om behov for bruk av barnehagen på disse tidspunktene. 

 

Sak 5. 

- FAU orienterer om at de har ett ønske om å få satt opp en grillkåte på barnehagens 

område som barnehagen kan disponere året rundt. På vegne av foreldregruppen har 

det allerede blitt søkt etter midler og blitt undersøkt priser for hva dette vil komme 

til å koste. Medlemmer av FAU skal også høre om sponsing av midler fra 

arbeidsgiverne sine. 

 

Sak 6. 
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-  Diskusjon om videre arbeid i FAU. Barnehagen stiller lokale til disposisjon ved behov 

for møter, og styrer kan stille opp når det er behov for det. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marthe Barvik 

Referent 

 
 
 
 


