REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FAU FOR BARNEHAGENE 06.03.2014
DATO OG TID

STED:

Deltagere:

06.03.2014
19.00 – 21.00

Søråsteigen barnehage,
Skoleveien 14, 1430 Ås

Tilstede:
Marianne Carlsen (MC) – Leder Søråsteigen
Bengt Nøst-Klemmetsen (BNK) – Leder Vinterbro
Kristine Rud (KR) – Nestleder Vinterbro
Bjørn Erik Fiske (BEF) – Leder Tunveien
Kjersti Wold (KW) – Leder Frydenhaug
Irene Brenden (IB) – Leder Togrenda
Mathis Vidnes (MV) – Vara Sagaskogen, avd.
Rustadskogen
Carl Enger (CE) – Leder Sagaskogen, avd.
Sagalund
Fraværende:
Karine Moss – Leder Solbergtunet
Lene Beate Østerås – Leder Sagaskogen, avd.
Rustadskogen

SAK EMNE:
NR.:
1 Innledning
1. Vi har egen plass på nettsidene til kommunen, der referatet
legges ut.
2. Til høstens møte ønsker vi igjen å invitere en politiker,
fortrinnsvis en fra HOK, det optimale ville vært å hatt en
fast kontaktperson.
2.1. MC kontakter kommunen for å få liste over alle som er
med i HOK.
2.2. CE bor sammen med en lokalpolitiker, og tar saken
opp med henne.
3. Tid og dato for høstens møte blir torsdag 9 oktober kl
19.00. Innkalling sendes ut ca. en uke i forveien.
2 Samarbeid
1. Det er flere saker vi ønsker å ha dialog med både
politikerne og kommunen om, og som legges på agendaen
for høstens møte:
1.1. Bemanningsnorm. Hva gikk Ås kommune inn for da det
var på høring, og hva er status på det nå? Grunnet et
budsjett helt uten rom for kostnader til vikarer er det
flere barnehager i ås som ser seg nødt til å
overbemanne for så å sjanse på å få inn nok
refusjonspenger på slutten av året. Alternativet er å
risikere å måtte stenge barnehagen pga. sykdom med
påfølgende farlig lav bemanning.
1.2. Barnehagestrukturen i Ås. Hvor ligger planene med ny
barnehage på Nordby? Hva skjer med de barnehagene
som er havnet i «på vent» vakuumet der ingenting
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gjøres innen vedlikehold etc.
1.3. Innsynskrav, se neste punkt, hva mener politikerne om
denne saken?
2. MC undersøker om det finnes noe KFAU for skolene, hvis
det finnes hadde en dialog med dem og samarbeid om
felles saker vært positivt.

2. MC

3 Innsynskrav på barnelister
1. Det er ingen endringer i status fra forrige møte, MC tar opp 1. MC
tråden igjen og forsetter med tiltakene bestemt sist. Se
referat fra møte 10.10.13 for detaljer. Tiltaket med
utarbeidelse av en infopakke til kommunen prioriteres. I
tillegg ser vi på følgende nye punkter:
1.1. Sjekke status på klage sendt til fylkesmannen med
1.1. MC
nestleder i Søråsteigen.
1.2. Lage utkast til svarbrev til ev firmaer som ber om
1.2. MC
innsyn i barnelistene.
4 Overganger
1. Overganger er et satsningsområde for kommunen i 2014.
Den overgangen som er relevant for alle de kommunale
barnehagene i den sammenhengen er overgangen fra
barnehage til skole. Det ble for et par år siden innført bruk
av overgangsskjema for å sørge for god informasjonsflyt
mellom barnehagene og skolene. KFAU ønsker finne ut va
slags erfaringer de ulike barnehagene har med dette
skjemaet, slik at vi kan gi en tilbakemelding til oppvekst og
kultursjef på bruk av dette skjemaet som verktøy.
2. Alle tar dette opp i sin egen FAU avdeling og gir
tilbakemeldinger på erfaringer.
3. På bakgrunn av dette utarbeider KFAU et notat som kan
hjelpe kommunen i arbeidet med dette satsningsområdet.
Referent: Marianne Carlsen 10.03.14

1. Info

2. ALLE
3. MC

