REFERAT FRA SU MØTE I ALVESKOGEN 21.10.14

TILSTEDE : Wibeke Holt, Marianne Johnsrud Dahle, Kristine Andresen, Eva Elisabeth Midtlien og Anne
Britt Ottesen
SAKSLISTE :
Sak 1 : KONSTITUERING AV SU
Leder : Wibeke Holt
Foreldrerepresentant : Marianne Johnsrud Dahle
Personalrepresentanter : Kristine Andresen og Eva Elisabeth Midtlien
Sekretær : Anne Britt Ottesen
Vedtak : Enstemmig vedtatt

Sak 2 : INFORMASJON









Personalsituasjonen – Det har ikke kommet inn søkere med godkjent
førskolelærerutdanning. Stillingen vil bli utlyst på nytt, med endring til pedagogisk
leder/styrer. Det er viktig med tilstedeværelse av daglig leder. Ulna ønsker å endre navn på
barnehagen til «Alveskogen Friluftsbarnehage». Vil satse på en bedre og mer spesifisert
markedsføring i håp om å fylle barnehagen. Det kan f.eks være tydeligere læringsmål som ;
barna skal lære å gå på ski ( skiskole), spikking, fordypning i naturen m.m. Nina Wiik, daglig
leder i Ulna har tro på barnehagen!
Jeg kommer til å sende inn søknad om at Kristine kan få dispensasjon fra utdanningskravet til
ny ped.leder er ansatt.
Samtale rundt dagens situasjon. Deling i to avdelinger når de nye småbarna begynner.
Debatt i personalgruppa om hvem som skal jobbe med de store/ de små. Like ønsker gjør det
litt vanskelig å fatte beslutning, men det vil bli barnas beste som skal være avgjørende, selv
om personalets trivsel på jobb også betyr mye.
Web sida. Kursing / opplæringa har vært utsatt pga at hun som skal lære oss har vært i
Bulgaria i en mnd. Fra november skal all info ut på web siden vår!
Alle foresatte skal få nye tillatelses-skjemaer til underskrift .

Vedtak : Sakene under informasjon ble tatt til orientering.

Sak 3 IDEER TIL NY MARKEDSFØRING AV BARNEHAGEN


IKKE markedsføre med ULNA som hovednavn.



Få fram barnehagens navn – Alveskogen - i markedsføringen.



Få opp skilt utenfor avdelingene.



Arrengere «Åpne dag».



Prøve å få inn en reportasje i RB.



Skogstua som friluftsavdeling.



Refleksvester med Alveskogen bhg på.

Vedtak : Ideer til markedsføring tas til orientering.
Sak 4 EVENTUELT




Huskestativet ved Maurtua hentes – Robert har sagt han kan gjøre det. Anne Britt
videreformidler dette til Nina Wiik. Matte/ sand?
Juleavslutning – TORSDAG 18 DESEMBER fra kl.15.00 ( grøt, saft, pepperkaker, nisse og
godtepose) Forslag at Bjørn er nisse. Wibeke sjekker det opp. Vi bestiller ferdig grøt fra Tine.
LUCIA feires – FREDAG 12 DESEMBER kl.15.00

Vedtak : Sakene under eventuelt ble tatt til orientering.

Referent : Anne Britt

