
AGENDA OG SAKSLISTE  

Nr  Innmelder  Beskrivelse  Beslutning  /  referat  

  

Ansvar  

01 Mari Orientering om SU møtet Våre saker fra forrige møte er lagt 

fram og tatt til orientering av 

barnehagen. 

Mari 

02 Mari Fra forrige møte:  
Endring i barnahagens 
åpningstider. Barnehagen 
ønsker å redusere 
åpningstid fra 07.00 - 17.00 
til 07.15 - 16.45 for å øke 
voksentetthet midt på 
dagen. Det vil i praksis bety 
at tidligvaktene kommer 
senere og seinvakten 
begynner før. Ås kommunes 
vedtekter sier 07.15 - 16.45. 
Endringen kan gjøres i 
samråd med 
foreldrene/FAU i Vinterbro 
barnehage. Det er gjort 
undersøkelser av 
barnehagen som viser at 
det er kun et par barn som 
blir levert så tidlig og hentet 
så sent at de vil bli påvirket 
av endringen. Barnehagen 
sier de har vært i dialog 
med disse familiene og de 
klarer å tilpasse seg. Dette 
er et forslag styrer sier 
personalet stiller seg bak og 
i tråd med flere 
foreldretilbakemeldinger på 
at det er for få voksne.  

FAU har diskutert om dette er noe 

som kan besluttes av FAU eller må ut 

på høring. Det var konsensus om at 

dette på ut på høring slik at alle 

foreldre får mulighet til å uttale seg 

og som et forvarsel om at denne 

endringen kan komme. Fokus på at 

dette er noe vi får midt på dagen (et 

gode som blir omfordelt, ikke 

mistet). Det skal utformes et 

høringsbrev som skal sendes ut på 

transponder med informasjon og 

kontaktinformasjon til FAU og 

barnehagen slik at de som har noe 

de ønsker å formidle knyttet til saken 

må ta et aktivt initiativ. Avkrysning 

ble vurdert som vanskelig å tolke i 

ettertid og et uheldig 

beslutningsgrunnlag. Forslag til 

tidsplan frist neste FAU møte 6. mars 

der vi går igjennom høringssvar og 

kommer med en innstilling til SU 

møte 17. mars. 

  

Denne melding ble sendt ut på 

transponder:  

Høring om tilbakeføring av 

barnehagens åpningstid 

Barnehagen har sett på hvordan 

foreldrene bruker barnehagens 

åpningstid og har registrert at 

få/ingen barn leveres før 07.15 og 

hentes etter 16.45. Det er 

gjennomført tidsstudier og 

registreringer i transponder som 

bekrefter dette. På bakgrunn av 

dette og for å styrke 

Mari 



bemanningstettheten i benyttet 

åpningstid er det et ønske å gå 

tilbake til barnehagens standard 

åpningstid. I henhold til paragraf 12 

i vedtektene for kommunale 

barnehager i Ås er det fra 07.15 - 

16.45 fra 1. april 2023.  

Har du synspunkter kan du komme 

med disse innen 5. mars 2023 for 

behandling i FAU og deretter SU. 

Innspill sendes til FAU leder 

maribuseth@hotmail.com eller 

nestleder Tonje 

Misund tmisund91@icloud.com. 
Mvh  

FAU ved Vinterbro barnehage 

  

Vi har mottatt tilbakemelding fra 9 

familier på mail og 5 muntlig. I 

hovedtrekk: 

• Stilles spørsmål rundt 

tidsstudiet, når er dette 

gjennomført. Husker de å 

skrive inn om morgenen? 

Tatt i en periode med mye 

sykdom og fravær. Flere 

familier melder at 

resultatene ville vært 

annerledes hvis det ble 

gjennomført i dag. 

• Vi er en pendlerlokasjon 

• Eneste bhg i området som 

tilbyr dette 

• De er avhengig av utvidet 

åpningstid for at familielivet 

skal gå rundt 

• Samme alle ukedagen 

• Fleksible i fht andre 

løsninger med annen tilbud i 

ytterpunktene f.eks. en 

avdeling åpen på små og 

store. 

  

FAUs innstilling: 

mailto:maribuseth@hotmail.com
mailto:tmisund91@icloud.com


Basert på foreldres 

tilbakemeldinger innstiller FAU 

på "ingen endring i dagens 

åpningstider". Vi ser at det er 

mulighet for å slå sammen baser 

på Vennebyen 07.00 til 07.15 og 

16.45-17 for å innskrenke 

tilbudet uten å endre 

åpningstider. På Drømmehagen 

melder foreldre behov for at 

barna møter faste voksne fra sin 

avdeling.  

  

 
 


