
Enger barnehage 
 

Referat fra foreldrerådsmøte og Årsmøte 25.04.2018 

Fremmøtte: Merete Holen (møteleder), Liv Kaugerud, Bjørn Olav Leer, Marita Hvila, Stine Grøterud, Bjørn 

Audun Jokerud, Hege Narum, Ida Karina Westby, Kim Andrè Westby, Vegar Strandbråten, Tone Solum, Mette 

Gabrielsen Flågan, Heidi Frøyse, Stian Nymoen, Anja Rømo, Caroline Kaugerud.  

Saker:  

1. Kort gjennomgang av Økonomi – årsresultat 2017 og Foreløpig resultat 2018. 

Informasjon om egenkapital.  

 

2. Valg av nytt styre:  

Denne våren er det to stk som er på valg. Varamedlem Hege Narum og Leder av styret 

Merete Holen.  

 

- Hege Narum stilte til gjenvalg som vararepresentant og ble på nytt valgt inn.  

- Bjørn Audun Jokerud ble valgt som ny representant inn i styret.  

- Høstens representanter er da: Kim Andre Westby, Ole Thomas Bakken, Tone 

Solum, Bjørn Audun Jokerud, Hege Narum og Marita Hvila 

 

3. Vårdugnad:  

- Dugnadsansvarlige er Bjørn Olav Leer og Leif Tore Strandbråten 

- Det skal kostes og rakes 

- Det er noen avvik fra kontroll som er blitt foretatt, disse avvikene må lukkes. Det 

gjelder blant annet huskestativet som ikke er tilfredsstillende blant annet i ifht til 

avstanden til gjerde og asfalt. Dugnadsledere og styrer har mer informasjon om 

hva som må til for å tilfredsstille kravene. 

- Skuret skal ferdigstilles innvendig, og beises utvendig. Dugnadslederne setter opp 

alternative datoer og hva som skal gjøres, og henger opp info i gangen i 

barnehagen. Foreldre må skrive seg på listen fortløpende.  

 

4. Barnehagetur: 

- Foreldrene til årets 5-åringer har ansvaret for å organisere barnehageturen. 

- Det blir hengt opp lapp i gangen i barnehagen med alternative datoer og sted. 

- Turen arrangeres i slutten av juni. 

- Søsken kan være med hvis det er plass i bussen, alternativet er å kjøre egen bil.  

 

5. Eventuelt:  

- Det ble ett overskudd etter barnehagefesten på 56 000kr. VELDIG BRA JOBBET 

AV FESTKOMITEEN OG ALLE FORELDRE. 

- Det kom ett forslag på hva noen av pengene kan brukes til. En «karusell» til å ha 

ute. Forslaget er meldt til styrer, som skal sjekke ut kostnader og hvilke krav som 

stilles til oppsett av en slik.  
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- Det er kommet flere kommentarer på meldingstjenesten, som blir benyttet til å 

sende ut beskjeder fra barnehagen. Denne bør kunne sende ut til alle foreldre og 

ikke bare en i hver husstand. Dette er meldt videre til styrer som skal oppgradere 

abonnementet.  


