
 

Referat fra SU-møte for Odderøya, Fergefjellet og 

Kløvergården barnehage 

 

Tidspunkt: 11.11.20, kl. 1530-1700. 

Sted: Kløvergården barnehage 

Til stede:  

Fra Odderøya: Malene, Marie, June, Ingrid og Christian. 

Fra Kløvergården: Silje, Cintya, Andrea, Renate, Malene og Line. 

Fra Fergefjellet: Nina, Radovan, Lisbeth, Anne, Nathalia, Frida og  

Kristine (referent). 

Fravær: Elise, Anne Sofie, Harmel 

 

1. Taushetserklæring  

Det vil til tider bli tatt opp taushetsbelagte saker i SU-møtene og 

taushetserklæring må derfor signeres. De vil bli informert i forkant om 

saker som faller inn under taushetsplikten. Taushetserklæring blir delt ut i 

etterkant slik at dere kan signere.  

 

2. Valg av leder og nestleder  

Marie fra Odderøya, Radovan fra Fergefjellet og Andrea fra Kløvergården 

ble valgt som ledere av SU. Sekretær og nestleder blir valgt på neste 

møte. 

 

3. Forventninger og ansvar SU 

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom 
barnehagen og hjemmene. 

Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i 
barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. 

SU skal være et: 



 

o Rådgivende (Representantene kan komme med råd og brukes 
aktivt i ulike spørsmål som angår barnehagen) 

o Kontaktskapende (jobbe aktivt for å sette i gang tiltak som 
kan skape kontakt mellom de ulike partene som er knyttet til 
barnehagen. Dugnader, temakvelder og ulike markeringer ol.) 

o Samordnende organ (arbeide for å finne frem til felles 
løsninger, også der det oppstår konflikt) 

 

4. Presentasjon av ny enhetsleder 

I høst ble Odderøya, Kløvergården og Fergefjellet organisert som en felles 

enhet, med Malene Lehmann som enhetsleder for alle tre barnehagene. 

Hun har i tillegg styrerfunksjon på Odderøya, mens Silje og Kristine er 

konstituerte styrere på Kløvergården og Fergefjellet. Styrerstillingene på 

disse to barnehagene vil bli lyst ut i nærmeste fremtid.  

De tre barnehagene skal samarbeide om å bygge kapasitet. Vi skal dele 

erfaringer ved å legge til rette for lærende møter på tvers av barnehagene 

med mål om å bli en lærende organisasjon. Vi har laget en felles 

strategiplan med fokus på struktur, kultur og ledelse.  

 

5. Kvalitet og rammefaktorer i de tre barnehagene 

 

Tidlig innsats og bedre tverrfaglig samhandling for barn og 
familier 

Alle barn fortjener en god start. Barn og unge skal oppleve å lære, leke, 
utvikle seg og mestre. Trygge rammer er viktig. Trygge barn som trives, 
lærer bedre. 

Tidlig innsats betyr et godt tilbud allerede fra fødsel, at barnehager, skoler 
og andre aktører innenfor oppvekstfeltet arbeider for å forebygge 
utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. 

Grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i barnas første leveår. Dersom 
barna utvikler et godt fundament disse årene, øker sannsynligheten for en 
god utvikling videre. Det tilbudet barna får i barnehagen og de første 
årene i grunnskolen, legger grunnlaget for hvordan de lykkes videre i 
utdanning og arbeid. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til et godt 
tilpasset pedagogisk tilbud tidlig i livet og at foreldre som har behov for 
veiledning får den hjelpen og støtten de trenger. 

 

 



 

Vi har en visjon om å på sikt samle alle tre barnehagene i en felles 

barnehage. Dette fordi vi ønsker å sikre et godt og likeverdig tilbud til alle 

barna. De tre barnehagene har ulike utfordringer. Det er kvalitet på 

tilbudet som blir gitt i barnehagene, men rammefaktorene er av ulik 

kvalitet: 

Odderøya må søke om godkjenning hvert 4. år fordi barnehagen ligger i et 

område som ikke er regulert for barnehage. Beliggenheten er fantastisk 

med tanke på nærhet til skog, sjø og kulturelle fasiliteter, men 

barnehagen sliter med å fylle opp plasser på grunn av lokasjon – 

barnehagen ligger langt unna boligfelt og arbeidsplasser, og det er ingen 

bussforbindelse. 

Kløvergården holder til i leide lokaler som kommunen ikke har 

vedlikeholdsansvar for. Bygget er i dårlig forfatning og ikke egnet for 

barnehagedrift. Uteområdet er for lite i forhold til krav om arealnorm, og 

det må søkes om dispensasjon for godkjenning. 

Fergefjellet har liknende utfordringer med dårlig bygg og for lite uteareal. 

I tillegg er det utfordringer i miljøet rundt barnehagen - kommunale 

boliger med rus- og psykiatriproblematikk som nærmeste naboer. 

Kommunen har bevilget penger til opprustning av bygget, men trolig ikke 

nok til å oppnå en tilfredsstillende standard. 

Politikerne fra oppvekststyret har vært på besøk på Fergefjellet og fått et 

innblikk i utfordringsbildet der. De ser at det er store strukturelle 

forskjeller på barnehagene i Kristiansand som de ønsker å gjøre noe med.  

I tillegg har vi koblet på Bedriftshelsetjenesten som vil undersøke 

forholdene i alle tre barnehagene. 

Miljørettet helsevern har foretatt tilsyn ved Kløvergården og påpekt flere 

punkter som bør utbedres.  

Som arbeidsgiver ønsker vi å kunne tilby et barnehagebygg som er av god 

kvalitet, både for barn og ansatte. Vi vil holde dere oppdatert i den videre 

prosessen med dette arbeidet. 

 

 

 

 



 

6. Vedtektsendring i Kristiansand kommune angående 

åpningstider   

• §12 Åpningstider og ferie. 

• Vedtekter for kommunale barnehager 

• Kommunen kan for den enkelte barnehage justere åpnings- og oppholdstider noe for å imøtekomme 

brukernes behov. Endring av åpnings- og oppholdstid må være innenfor rammen av 9,5 – 10 timer. 

Eksempel: 0645 – 1645, 0700 – 1630.  

• Forslag til endrende åpningstider skal behandles i barnehagens samarbeidsutvalg og endelig vedtas av 

kommunalsjef for barnehager. 

• Kartlegge behov for åpningstid frem til neste su møte. Hvor mange bruker barnehagen mellom 07-

07.30 og mellom 16.30 – 17.  

• Begrunnelse for forslaget er å imøtekomme behov for en tettere bemanning når barna er til stede i 

barnehagen 

 

Målet er tettere bemanning for å øke kvaliteten på tilbudet. Dette er ikke 

endelig. Vi skal bruke tid på å kartlegge behovet i den enkelte barnehage 

ved å loggføre hvor mange barn som kommer og går til hvilke 

tidspunkter. Vi kommer til å ta dette opp på neste SU-møte når 

kartleggingen er ferdig. Behovet vil være forskjellig i de ulike 

barnehagene.  

 

Eventuelt 

En mor ved Kløvergården ytret ønske om et samlingsrom som er stort nok 

til å ta imot besøkende utenfra. Barnehagen har ikke mulighet til å 

benytte seg av tilbud om konserter eller forestillinger slik større/nyere 

barnehager har. 

Det ble stilt spørsmål om smitteverntiltakene kommer til å endre seg i 

nærmeste fremtid: 

Det foreligger per nå ingen indikasjoner på at vi må over på rødt nivå. Vi 

vil prøve å opprettholde gult nivå så lenge det er mulig. Men det blir 

strengere krav om digitale møter i tiden fremover -færrest mulig personer 

inn i barnehagene.  

Alle barnehagene har utarbeidet beredskapsplaner for overgang mellom 

gult og rødt nivå, og planer for mulige smitteutbrudd. 

Vi forholder oss til retningslinjene vi får fra Oppvekst. Foresatte vil hele 

tiden bli oppdatert på endringer. 

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-for-barnehager/kommunale-barnehager-vedtekter-01.08.2020.pdf

