
Samarbeidsutvalgsmøte 29.09.21 

Kl. 1530-1630 

 

Til stede: Anne Bristøl (Tusenbein), Lisbeth Haave Nodeland (Marihøna), Agata 

Katarzyna Sander (mor Marihøna), Natalia Castro Paredes (mor Tusenbein), Kristine 

Slemdahl (Styrer) og Malene Lehmann (Enhetsleder) 

Fravær: Ibrahim Khalil Hussen (far Tusenbein) 

Referent: Malene Lehmann 

 

Hva er Samarbeidsutvalget? 

 

 

• Valg av leder og sekretær. 

Leder: Agata Katarzyna Sander 



Sekretær: Kristine Slemdahl 

Flytteprosess:  

• Status 

o Gravearbeid igangsatt, ferdig innen 7.oktober 

o Modulene settes på plass etterpå. Tar ca. 14. dager.  

o Malearbeid av gamle Oddernes bhg ferdig 15.oktober. 

o Uteområdet er under utbedring, nye lekeapparater er på plass.  

o Tatt en avgjørelse på at vi flytter inn i midlertidige lokaler mandag 

1.novermber. Da skal det være innredet og gjort klart for at barna skal få 

en god start. 

o Planlegger en besøksdag lørdag 30.oktober slik at barn og foreldre kan 

komme å se.  

o Tusenbein har gått på besøk til områdene for å se på prosessen. 

o Utsetter høstfesten til etter vi har flyttet.  

• Organisering:  

o Stoppet opptaket grunnet flytting. Noen barn som har sluttet fordi de har 

flyttet til andre områder i byen. Vi har ingen store barn på venteliste, bare 

småbarn. Vi har derfor tatt inn flere småbarn fra desember. 

o Marihøna blir 15 småbarn i modulen sammen med 5 ansatte 

o Edderkoppen blir 9 barn i alderen 2-4år 

o Tusenbein blir 9 barn med 5-åringene/skolestarterne 

o Fått lov av Oppvekst å drifte dette året med færre barn og flere ansatte 

enn bemanningsnorm og pedagognorm for at barn skal få en trygg og god 

overgang til midlertidige lokaler.  

• Busskort: 

o Mail fra Oppvekst: Jeg har sjekket med kundesenteret og vi kan produsere 

25 busskort, og det gunstigste er at de lages som 180-dagers kort. Da 

betaler dere for 5 måneder + 1 måned gratis. Kortene vil være gyldige i 6 

måneder fra første gang kortet leses av i bussen. Kostnad pr. kort er 3 075 

kroner, totalt 76 875 kroner. Vi trenger ikke navneliste, kortene kan ikke 

lages personlige. AKT kan lage disse kortene og sende regningen til 

kommunen, hører i så fall fra deg om ressursnummer osv.  

 

• Totalrenovering av gammel barnehage. Oppvekst forespeiler ferdigstillelse om 1,5 

år. Oppstart i Fergefjellet barnehageåret 2023-2024. 

 

• Prosjekt Forsterket barnehage  

• Formål: 

o Fergefjellet barnehage opplever en endring i hvordan det jobbes forebyggende med 

læringsmiljøet som helhet, fremfor enkeltindivider. Det er en målsetting å få på plass 

gode, forebyggende tiltak for å øke beskyttende faktorer og sikre god utvikling for 

barna som går der.  Det er videre et mål at Fergefjellet skal ha solid kompetanse og 

praksis når det gjelder det å være en flerkulturell barnehage.  

o Fergefjellet barnehage skal ha et tett samarbeid med de ulike støtte- og 

hjelpetjenestene som gir hjelp til læringsmiljøet, barna og deres familier. 

o Det er ønskelig at barnehagen erfarer og opplever at læringsmiljøet blir styrket slik at 

mangfoldet blir en ressurs. 

• Bakgrunn: 



o Fergefjellet barnehage ligger i Kristiansand sentrum og har tre avdelinger med plass 

til totalt 51 barn. Det er 11 fast ansatte, hvorpå 5 er pedagoger og 6 er fagarbeidere. 

Barnehagens barn er i hovedsak flerspråklige. Et flertall har somali, tigrinja eller 

arabisk som morsmål, totalt ca 14 ulike morsmål. Det er per i dag én av de ansatte 

som snakker et språk som finnes hos barna. Av ressurser har barnehagen følgende: 

somalisk fagarbeider fra styrketjenesten (60%), spes.ped fra støtteenheten (40%),  

o Enhetsleder i Fergefjellet barnehage har henvendt seg til kommunens ledelse med en 

beskrivelse av utfordringer i Fergefjellet, og ønsker bistand til endring. Det beskrives 

at barnehagen ligger i et område preget av betydelige levekårsutfordringer, ansatte 

per i dag bruker mye tid på å håndtere alvorlige saker vedr. barns omsorgssituasjon. 

Det har tidligere vært alvorlige hendelser som har preget personalet, og som man 

antar bidrar til sykefravær, som per nå er på 20%.  Ut fra ROS-analyse befinner 

voldsrisiko seg på rødt nivå. Det estimeres videre at 16,6 % av barna har vedtak om 

rett til spesialpedagogisk hjelp §31 i Barnehageloven, og/eller ekstra ressurser 

knyttet til § 37 i Barnehageloven. Det beskrives som en utfordring av ressurser er 

knyttet opp mot enkeltbarn heller enn gruppen som helhet. Generelt oppgir 

barnehagen at det går så mye tid på administrasjon at de strever med å ha 

tilstrekkelig tid til fokus på lek- og læringsmiljø. 

 

 

• Beskrivelse: 

o Prosjektgruppen får i oppdrag å kartlegge, utrede og foreslå aktuelle forebyggende 

tiltak for å sikre god utvikling for barna i Fergefjellet barnehage. Man skal da se på 

tiltak i barnehagen knyttet til personalgruppen (Tilnærmingsmåter, arbeidsmåter, 

samarbeid), tiltak overfor foreldregruppen, samt tiltak for å øke flerkulturell 

kompetanse. Gruppen skal videre legge frem en plan for implementering av 

tiltakene, følge opp implementeringen samt evaluere tiltak som er iverksatt.  Det er 

ønskelig at man finner en løsning for god utnyttelse av kommunens samlede 

ressurser i møte med utfordringene som Fergefjellet barnehage presenterer. Da 

gjennom økt tidlig samhandling og koordinering av tjenester i områdene oppvekst, 

helse og integrering med forebyggende hensikt.  

o Det er ønskelig å danne et lag i Fergefjellet barnehage, hvor man tilstreber å 

undersøke virkningen av å få tjenester inn på barnehagearenaen heller enn at det 

enkelte barn og familie i hovedsak mottar ulike tjenester individuelt og ute. 

Intensjonen er å få snudd innsats og ressursbruk fra individuell, korrigerende og 

kompenserende, til forebyggende tiltak rettet mot læringsmiljøet, barnegruppen og 

familiene deres som helhet.   

 

 

 

 


