
 

Referat SU-møte – Søråsteigen barnehage med avd. 

Rustadskogen 

DATO TID STED MEDLEMMER 

02.11.22 Kl.  18:00 Møterom Søråsteigen 

bhg, Skoleveien 14 1430 

Ås 

Karianne Dahl Bøe (foreldrerepresentant 

Rustadskogen) 

Tonje Yndestad (foreldrerepresentant 

Søråsteigen) 

Hanna Heyerdahl (foreldrerepresentant 

Søråsteigen) 

Heidi Langhammer (ansattrepresentant) 

Anita Bråten (ansattrepresentant) 

Tor Arne Lillehammer (ansattrepresentant) 

Linda Davidsen (styrer og referent) 

 

 

SAK EMNE 

1.  SU/FAU 
- Presentasjon av medlemmer i SU og ev FAU 
- Informasjon om felles retningslinjer for FAU og SU 
- Gjennomgang og oppdatering av FAU/SU-brosjyre 
- FAU og oppgaver/planer framover 

 

2.  Felles organisering 
Barnehagen kan nå, i mye større grad enn de siste to årene, samarbeide på tvers av avdelinger igjen. Noe 
vi ser at er fruktbart mtp barnas relasjoner til ansatte utover egen avdeling, muligheter til å dele i mindre 
grupper ute og inne, og til å samarbeide om organisering i de periodene på dagen bemanningen er lavest. 
Barnehagen ser helhetlig på ressurser på begge hus, og hører med hverandre ved behov for støtte ved 
fravær og annet. Det kan derfor være at man møter ansatte fra andre avdelinger, eller fra det andre 
huset, på sin avdeling.  
 
Barnehagen har flere felles møtearenaer, som f.eks felles pedagogmøter, fagutviklingsmøter, 
personalmøter etc, og jobber med et felles fokus på tvers av avdelinger og hus. Hele barnehagen (dvs alle 
ansatte fra begge hus) er med i ReKomp (kompetanseheving med Høgskolen i Østfold) og 
Universitetsbarnehageordningen til OsloMet.  
 
Ved ferieavvikling kan det være at barnehagen samler alle på et hus – dvs i de feriene som mange i 
personalet også skal avvikle ferie, eksempelvis til jul, påske og rett før sommerferien.  
 

3.  Personal 
Grunnet oppsigelser før sommeren har barnehagen hatt utlysninger ute fram til nå for å få på plass de 
riktige pedagogene. Siste pedagog er nå ansatt, og starter opp i januar i Søråsteigen. Avdeling er foreløpig 
uavklart.  
Det er for tiden generelt vanskelig å rekruttere barnehagelærere i Ås.  
  



 

 

4.  Økonomi  
Ås kommune fortsetter å jobbe med innsparinger.  
Barnehagene i Ås drifter generelt effektivt, og for Vår enhet sin del ser vi ut til å holde budsjettene fram 
mot nyttår. Det er ikke rom for noen større investeringer.   
 

5.  Orientering om kompetanseheving ansatte 
I uke 43 var ansattrepresentanter fra samtlige kommunale barnehager på studietur i Reggio Emilia, Italia. 
Dette er finansiert av midler som er øremerket kompetanseheving i barnehage, og er derfor ikke regnet 
inn i barnehagenes generelle driftsbudsjett.  
Søråsteigen barnehage med avd. Rustadskogen hadde med styrer, to pedagoger og en fagarbeider.  
 

6.  Eventuelt – saker fra FAU-representanter 
-Mørkt på uteområdet og parkeringsplass/Rustadskogen – styrer melder dette til kommunens 
eiendomsavdeling.  
-Spisesituasjon på fellesrom/Søråsteigen – tilbakemeldinger fra forelder og informasjon fra styrer  
-Bruk av skjerm/Søråsteigen – tilbakemelding fra forelder og informasjon fra styrer. Styrer tar med dette 
tilbake til avdelingene.  
-Medbrakte leker/Søråsteigen – spørsmål fra forelder, oppfordres til å tas opp på aktuell avdeling. 
Barnehagen har ingen lik regel for alle avdelinger knyttet til dette.  
-Feiring av bursdager hjemme/Søråsteigen – markeringer av bursdager hjemme er en sak mellom 
foreldre. Barnehagen kan være behjelpelig med å drøfte med foreldre hvem som bør inviterer dersom 
man er usikker på om de som bør inkluderes blir det. Barnehagen ønsker at invitasjoner skal sendes 
privat, og kan være behjelpelig med kontaktinfo til andre foreldre dersom disse har samtykket til at den 
deles.  
 

7.  Utfordringer med ungdommer rundt Søråsteigen 
Søråsteigen har i en periode før og etter sommerferien hatt utfordringer med ungdom som bruker 
barnehagens uteområde på kveldstid og i helger. Det har vært hærverk og generell forsøpling. 
Barnehagen hadde også innbrudd i sommerferien.  
 
Barnehagen har bl.a gjort følgende tiltak:  

• Skjerpet inn utesjekken hver morgen før barna går ut 

• Låst fast benker 

• Fjernet gardiner utenfor Embla sin soveplass 

• Informert SLT-koordinator i Ås kommune 

• Kontaktet politiet ved flere anledninger  

• Fått ansatte og enkelte foreldre til å titte innom barnehagen ved anledning på kveldstid 

• Styrer har lagt en del arbeidstid til kvelden for å kunne titte innom uteområdet/vise at noen er på 
plass 

• Ansatte har snakket med ungdommer som har oppholdt seg i Ekornskogen i barnehagens 
åpningstid eller rett i etterkant.  

• Ansatte har snakket med ungdommer som har oppholdt seg på uteområdet til barnehagen etter 
åpningstid.  

 
Barnehagen opplever nå at det er mye mindre aktivitet enn det har vært, særlig innenfor barnehagens 
gjerder. 
Politiet har i perioder patruljert når de har hatt mulighet. 
 
FAU ønsker informasjon dersom utfordringene tar seg opp igjen, og bistår gjerne om det er noe de kan 
bidra med.  
 


