
Referat fra foreldrerådsmøte 10.okt. -17 

1. Merete Holen ønsker velkommen til møte 

Prater litt om hva foreldrerådet er , og hvem som sitter i styre.  

Merete- leder 

Kim Andre- nestleder 

Ole Thomas og Tone sitter også i styret. 

Marita og Hege er vararepresentanter. 

 

Alle som er på møte sier hva de heter og hva barnet de har i barnehagen heter.  

 

2. Økonomi 

Det informeres om budsjett og resultat så langt i år. Ingen spesiell diskusjon rundt 

dette. 

 

3. Dugnad 

- Det informeres om dugnadsregler, alle får et skriv på dette.  

- Det velges to nye dugnadsledere: Bjørn Olav (Liv) og Leif Tore(Berit)  

- Det som er av dugnad i høst er : ta ned telt, sette vekk gressklipper,vannslange 

og koste rundt rødt underlag.  

- Julegrantenning: mest sannsynlig 1.søndag i advent, men det avklares med 

Eggedal. Det er foreldrene til 2013 kullet som har ansvaret. Det e bare 2 

foreldrepar i år, og trenger de mere hjelp tar de kontakt med noen av foreldrene i 

2014 kullet.  

- Det er blitt bestemt at det skal bygges vognskur.  

 Prosjektledere er Kim Andre og Bjørn Olav  

 Vi ser tegning av bygget 

 Det legges fram et budsjett. Bygget er budsjettert til 266466,- men det vil 

reduseres etter hvor mye dugnad som gjøres.  

 Det diskuteres litt rundt om det er mulig å få satt det opp nå i høst, mtp. 

evt. godkjenninger i kommunen, snøen... 

 Prosjektlederne ser på diverse muligheter for å bygge endel av det inne på 



element'n. 

 Det foreslås at prosjektlederne tar kontakt med de andre pappane for å 

finne ut av hvem som kan bidra med hva.  

 

4. Barnehagefest 

Det bestemmes at vi fortsetter meg barnehagefest. Dette er penger som går til 

leiker til barna. De siste åra har vi fått inn over 20000kr.  

Det ble valgt to nye medlemmer til festkomiten i tillegg til Mette og Hege, de nye 

er Caroline og Heidi.  

 

5. Diverse  

- Rødt underlag er fikset. 

- Det blir byttet 7 vinduer+verandadør pga. dårlig isoleringog dårlig hold  i de 

gamle.  

- Trafikksikkerthetspenger må brukes før nyttår. Innkjøp av skilt er i gang, og spray 

skal kjøpes. Jobben gjøres til våren.  

- PBL (private barnehagers landsforbund) har lagt inn søknad til kommunen ift. 

pensjon. Private barnehager betaler mer i pernsjon enn de kommunale . Søknaden 

kan føre til ekstra penger i kassa for barnehagene. 

- Tilskudd for pedagoger utgjør 16000kr neste år.  
 


