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Post: Liane, 4164 Fogn 
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19.02.2019 
 
 
 
 
 
 
Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Fogn oppvekstsenter 
 
Møtedato og stad: Tysdag 19. februar kl. 17.30 på pauserommet. 
 
Desse møtte:: 
Marianne Skregelid Bø (foreldrerepresentant i barnehagen) 
Isabelle A K Stensnes (foreldrerepresentant i barnehagen) 
Tora Sandanger (representant for tilsette i barnehagen) 
Jakob Bø (representant for lærarane i skulen) 
Anne Martha Straumstein (representant for andre tilsette i skulen) 
Josef Bø (elevrepresentant) 
Thea Hovda Rørheim (elevrepresentant) 
Morten Sangedal (representant for skuleforeldre) 
Kristel Borgemyr (representant for skuleforeldre) 
Dag Olav Sæbøvåg (verneombod, møter ved behov) 
Håvard Østhus (rektor og kommunal representant) 
 
Meldt forfall: 
Elisabeth Rygg (representant for tilsette i barnehagen) 
Jon Olav Runestad (kommunal representant) 
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SAKLISTE 
 
Sak 20 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Sak 21 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte 
 
Sak 22 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
 
Sak 23 - 18/19: Informasjon og status knytta til DEKOM 
 
Sak 24 - 18/19: Godkjenning av “barnehagerute” for barnehageåret 2019/20 
 
Sak 25 - 18/19: Gjennomgang av resultata frå brukarundersøking i barnehagen 
 
Sak 26 - 18/19: Barnehagen si opningstid frå og med hausten 2019 
 
Sak 27 - 18/19: Sakliste for SMU (Skulemiljøutvalet) 
 
Sak 28 - 18/19: Ymse 
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Sak 20 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Innstilling frå rektor: SU godkjenner innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 21 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte 
 
Referat frå siste SU-møte er vedlagt sakspapira. 
 
Innstilling frå rektor: SU godkjenner referatet frå førre møte 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 22 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
 
Saksutgreiing: Rektor orienterte om: 
 

● Framdrift i forhold til sykkel/uvèrsskur 
○ Dette takutstikket, som vi endte opp med å lage, er ferdigstilt. Konstruksjonen 

skal malast i vår. Prosjektet kom ca. 40k over budsjett. 
● Endring i skuleruta 2019/20 

○ På førre SU-møte vart skuleruta for 2019/20 vedteke. I etterkant av møtet har 
vi sett at det er meir naturleg å flytte planleggingsdagen som eigentleg var 
sett opp til å vere tysdagen etter påske (3. påskedag), til fredag 3. januar. 
Elevane vil uansett ha fri begge desse dagane, og vil ikkje bli påvirka av 
endringa. 

● Rekneskap 2018 
○ Rekneskapet for 2018 syner eit mindreforbruk på omlag 38 tusen kroner. 

Dette var nokså i tråd med rekneskapsrapportane som rektor leverte dei siste 
månadane i 2018. 

● Status i barnehageopptak + SFO 
○ Vi har fått inn 7 nye søknadar om barnehageplass, innan søknadsfristen, 1. 

februar. Berre 5 av desse var for hausten, og desse 5 har fått tilbod om plass. 
Dei to siste vil bli plassert på venteliste. 

○ Vi har fått inn 1 søknad om plass på SFO, og denne vil få tilbod om opphald i 
barnehagen. 

● Rektor har sagt opp 
○ Rektor ved Fogn oppvekstsenter har takka ja til tilbod om stilling som 

avdelingsleiar på Tryggheim Forus VGS, ein vidaregåande skule som startar 
opp hausten 2019. Han har difor sagt opp si stilling i Finnøy Kommune frå og 
med 01.08.19. Rektorstillinga er lyst ut, og alle vert oppfordra til å dele 
utlysinga på Facebook. 
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Innstilling frå rektor: SU tek rektor sine orienteringar til etteretning 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 23 - 18/19: Informasjon og status knytta til DEKOM 
 
Saksutgreiing: Sidan førre oppdatering knytta til DEKOM (DEsentralisert 
KOMpetanseutvikling), der Fogn er med i pulje 1, har vi mellom anna hatt ein felles 
planleggingsdag med dei andre skulane i klynga vår, altså Sjernarøy, Ombo og Vikevåg. Vi 
har også hatt eit nytt besøk frå Åse Kathrine Gjestsen frå Lesesenteret ved UiS, der ho lærte 
oss korleis vi kan arbeida med nøyaktig lesing, som er satsingsområde utover våren.  
 
Alle elevane arbeider med nøyaktig og repetert lesing ein gong i veka på skulen, i tillegg til at 
dei også har repetert lesing i heimelekse ein gong i veka. Vi har laga ein enkel video som 
syner korleis føresette og elevar skal jobbe med repetert lesing i heimen, for å vise at dette 
er noko alle kan få til. 
 
Innstilling frå rektor: SU tek saka til orientering 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 24 - 18/19: Godkjenning av “barnehagerute” for barnehageåret 2019/20 
 
Saksutgreiing: Stavanger kommune plasserer 4 av 5 planleggingsdagar for barnehagane. 
Dette er onsdag 14. august, fredag 15. november, torsdag 2. januar og tysdag 14. april. 
 
Så er vi fri til å plassere den siste dagen sjølv. Den bør ligge på ein av dagane elevane i 
skulen har fri, og det vert då mest naturleg å velgje mellom fredag 3. januar og fredag 22. 
mai (dagen etter Kr. Himmelfart). Dette har vore oppe i personalmøte i barnehagen, og vi 
gjekk for at den siste planleggingsdagen vart fredag 22. mai.  
 
Forslaget er altså at det vert desse planleggingsdagane i barnehagen 2019/20: 

- Onsdag 14. august 
- Fredag 15. november 
- Torsdag 2. januar 
- Tysdag 14. april 
- Fredag 22. mai 

 
Innstilling frå rektor: SU godkjenner “barnehageruta” for 2019/20. 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 25 - 18/19: Gjennomgang av resultata frå brukarundersøking i barnehagen 
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Saksutgreiing: Utdanningsdirektoratet tilbyr kvart år ei foreldreundersøking i barnehagane, 
gjennom sin nettstad udir.no. Fogn oppvekstsenter var med på denne undersøkinga i både 
2016 og 2017, men i 2017 var det så få svar (under 5) at vi ikkje fekk ut resultata. Difor er 
det 2016-tala som blir referanseramma når vi no legg fram tala frå den siste undersøkinga, 
som vart gjennomført i november 2018, då 8 av 10 inviterte deltok i undersøkinga.  
 
Dersom vi ser på snittet av tala frå hovudoversikten, så får vi 4,51 i 2018, mot 4,62 i 2016 
(desse tala står ingen plass, dei er berre rekna ut på eiga hand). Det er altså ein liten 
nedgang, totalt, i resultat frå 2016 til 2018. Likevel må ein kunne seie at 4,51 er eit godt 
totalresultat, då Finnøy kommune samla sett har 4,45 og det nasjonale resultatet er 4,41.  
 
Meir interessant enn å berre sjå på totalen, er dei ulike resultata innafor kvart område. Der vi 
har gått mest fram, er området knytta til Ute- og innemiljø. Vi veit at det sidan 2016 har 
skjedd store ting knytta til turdagar, utetid og ikkje minst bygging av Robin Hood-skogen. 
Dette ser ut til å ha blitt positivt motteke hjå dei føresette. Vi trur også at dei føresette no i 
større grad tenkjer ut over det inngjerda området i barnehagen, når dei svarer på kor nøgde 
dei er med uteareala i barnehagen. 
 
Så er det viktig å nytta resultata av slike undersøkingar til å bli betre. Det kan sjå ut som om 
det er potensiale til forbetring både knytta til medverknad og informasjon. Når ein ser på 
medverknad i dette tilfellet, så handlar det gjerne mest om føresette sin medverknad, og 
ikkje så mykje borna sin. Slik kan ein i alle fall tolke resultata innafor dette området. Når ein i 
tillegg går ned, og skårer dårligare på informasjon, så kan det vere at desse to punkta kan 
sjåast i samanheng. Dersom ein ikkje opplever at ein får god nok informasjon, kan ein gjerne 
også slite med medverknad, gjerne rett og slett fordi ein ikkje føler ein veit nok til å uttale 
seg.  
 
På Sjernarøy føregår det no eit pilotprosjekt i kommunen, knytta til appen “MyKid”, som 
handlar nettopp om informasjon om barnet sin kvardag i barnehagen. Her kan også 
føresette kome med innspel og beskjedar på ein enkel og oversiktleg måte. Dersom dette 
vert vellukka på Sjernarøy, er det aktuelt at alle dei kommunale barnehagane går inn i denne 
ordninga. Rektor ynskjer å spele inn våre resultat i brukarundersøkinga, som eit argument 
for at barnehagane skal gå over til “MyKid” (dersom pilotprosjektet er vellukka).  
 
Elles er det området “Tilfredsheit” vi går mest tilbake på, samanlikna med 2016. Dette 
området er ganske enkelt ei oppsummering av føresette si totaltvurdering av barnehagen, og 
kan kun påvirkast gjennom dei andre områda, t.d. informasjon og medverknad. 
 
Innstilling frå rektor: SU tek resultata frå brukarundersøkinga til orientering, og ber rektor om 
å kontakte barnehagemyndigheitene i Finnøy kommune med innspel i forhold til “MyKid”. 
 
Vedtak: Som innstilling med dette tillegget: Føresette ynskjer tidlegare informasjon om evt. 
annleisdagar og turar, som gjerne krev førebuing.  
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Sak 26 - 18/19: Barnehagen si opningstid frå og med hausten 2019 
 
Saksutgreiing: Dette har med barnehageinntaket å gjera, og her er det mykje som ikkje er 
avklart enno. Men det kan altså bli aktuelt å anten utvide opningstida i barnehagen slik at vi 
opnar tidlegare om morgonen, eller så kjem vi til å halde på dei tidene vi har. Dersom vi 
utvidar opningstida, så handlar dette om eit behov knytta til å kunne levere tidlegare enn 
07.30, nærare bestemt klokka 06.50. Det positive her, er jo at vi då ikkje treng å seie nei til 
barn som av ulike grunnar må leverast tidlegare enn 07.30, og vi ynskjer sjølvsagt å ha 
mange barn i barnehagen vår! 
 
Det som kanskje er mest utfordrande med ei evt. utvida opningstid, er at dette gir ei stor 
auke i tid der det er ein vaksen som er åleine med barna, særleg dersom barnehageinntaket 
ikkje gir oss handlingsrom for å vere 3 vaksne på jobb kvar dag. På dagar der det er to 
vaksne på jobb, vil tidlegvakta gå frå klokka 06.50-14.20, og seinvakta gå frå 09.00-16.30. 
Dette gir heile 4 timar og 10 minutt av opningstida med berre ein vaksen til å vere med 
barna. Har vi 3 vaksne på jobb, vil det vere ei mellomvakt frå klokka 08.15-15.45, og då er 
“åleinetida” nede i 2 timar.  
 
Etter personalmøte i barnehagen er dei føresette som har søkt om utvida opningstid gitt eit 
tilbod om utvida opningstid to dagar i veka, og så “vanleg opningstid” dei tre andre dagane. 
Det er no opp til dei føresette å seie ja eller nei til dette tilbodet. 
 
Innstilling frå rektor: - 
 
Vedtak: SU tek rektor si orientering til etteretning, og støtter tanken om å vere 
imøtekomande for behova innanfor dei rammene som er moglege. 
 
Sak 27 - 18/19: Sakliste for SMU (Skulemiljøutvalet) 
 
SMU har i dag denne saklista: 
 
Sak 14 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 15 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte i SMU 
Sak 16 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
Sak 17 - 18/19: Gjennomgang av resultat frå elev-, foreldre- og lærarundersøking. 
Sak 18 - 18/19: Ymse 
 
Innstilling frå rektor: SU tek SMU si sakliste til orientering 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 28 - 18/19: Ymse 
Ingen saker her 
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