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Sak Innhold Kommentar 

1. Kort om 

Samarbeidsutvalg 

 

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet 

mellom barnehagen og hjemmene. 

Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i 

barnehagen. Kristiansand kommune kan delta i 

samarbeidsutvalget etter eget ønske.  

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et 

ansvar for barnehagens innhold og drift.  

 

Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere 

dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape 

kontakt mellom hjemmene og barnehagen.  

 

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide 

for å finne fram til felles løsninger.  

 

Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter 

barnehagens ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget bør drøfte 

praktiseringen av barnehagens formål innenfor de rammer som er 

gitt av lovens formålsbestemmelse, eventuelle særlige 

bestemmelser i vedtektene om livssyn eller reservasjon fra den 

kristne formålsbestemmelsen, rammeplanen og eierstilpasning til 

lokale forhold.  

 

Leder i Su må skrive under på det digitale tilsynet i desember.  



Da rapporterer Silje på et digitalt tilsyn. Dette gås gjennom med 

leder eller hele SU i desember før det sendes inn. 
 

2. Valg av leder for 

samarbeidsutvalget 

Andrea Christine Berglihn ble valgt som leder i SU for 2019-2020 

- Nestleder ble Line Vallevik 

- Sekretær ble Siri Burden Stokkeland i samarbeid med Silje 

Engelstad 

3. Runden:  Krabba: 

De er 14 barn, skal være 15. Siste starter i november. Fem hele 

stillinger pluss lærling. Rikke er ny pedagog fra i høst.  

Har jobbet mye med å skape gode relasjoner og trygghet.  

Fin barnegruppe.  

Deler gruppa i flere små grupper med en/to voksne og færre barn så 

ofte som mulig. Både til aktiviteter, samlinger, turer, måltider og lek. 

Har studenter fra UIA.  

 

Ræga: 

Fin gruppe med barn. Her er det 20 barn og 5 voksne. Pluss litt ekstra 

personalet på språk og i arbeidspraksis noen dager i uken. 

De deler seg i grupper 4 dager i uken.  

Denne måneden er det fokus på mangfoldet de har på avdelingen. Vi 

ønsker å få et lite innblikk i landet barna kommer fra. Det er 16 

forskjellige nasjonaliteter på Ræga og det er veldig spennende.  

Jobber med hvordan de kan ta imot barn og foreldre på en god måte.  

 

Krepsen: 

Fin barnegruppe og oppstart. På Krepsen er det 18 barn og 3 voksne + 

en i språkpraksis 4 dager i uken.  Fokus på å bli kjent med hverandre 

som ny sammensatt gruppe. Har aldersinndelte klubber, lesegrupper og 

turdager.  

Her har det vært fokus på vennskap og høytlesning, som Askeladden 

og de gode hjelperne, Pippi og andre av Astrid Lindgrens verk.  

De har samlingsstund hver dag. 

Krepsen skal ha studenter fra UIA både fra 1 og 3 klasse på 

barnehagelærerstudiet.  

Barna skal også være med å forberede måltidene når de er ordensbarn.  

 

4. Status for barnehagen 

v/ Silje 

 

 Vi har til nå dette barnehageåret relativt lavt sykefravær. Mye faste 

vikarer, men det prøves også ut nye. Prøver å gjøre det så stabilt 

som mulig for både barn og voksne. Setter i stor grad inn vikarer 

ved fravær også utenom sykdom. Kurs, avspasering og ferier. 

 

 Studenter fra 3. året på barnehagelærerutdanningen på UiA 

kommer i to puljer på to uker nå i høst. Vi har også studenter fra 1 

og 2 året på barnehagelærerstudiet. Elever fra Kvadraturen, VG1, 

språkpraksis og arbeidspraksis.  

 

 Det er også ekstrakompetanse på huset i forhold til barn med 

spesielle behov. Pluss at vi har inne en pedagog som har fokus på 

språkmiljøet i barnehagen.  

 

 Planleggingsdager/Personalmøte/Ledermøter 

 



 

Nå i høst er begge planleggingsdagen samlet til 17 og 18 oktober. 

Barnehagens personalet skal på studietur sammen med de ansatte 

på odderøya og Trollhaugen barnehage.  

        

       Beredskapsplan har blitt revidert. 

Relasjon, Pedagogisk analyse blir også tema på personalmøtene. 

 

5. Status økonomi Kløvergården hadde ved utgangen av 2018 et underskudd på 200000,-  

Pr nå har vi et overskudd på 280 000,-  Så vi har 80000,- i pluss.  

Noen av grunnene til at vi er i pluss er fordi vi har hatt mindre 

sykefravær og billigere vikarer enn de som har vært langtidssykemeldt.  

Målet er å gå i balanse på enheten. 

 

6. Kulturbarn prosjektet 

og Skapende barn 

Kulturbarnprosjektet:  

Vi er nå i gang med forelesninger og kunstneriske besøk i barnehagen.  

Personalmøtet i slutten september ble brukt sammen med en 

barnehagelærer/kunstner Ingrid Skarprud fra Bortigard barnehage i 

Bergen. Da var Trollhaugen og Odderøya også med. Kunstneren var 

tilbake i barnehagen 11 oktober for å gjennomføre en workshop 

sammen med barna og voksne der tema var «Action painting». 

Så skal personalet på de tre barnehagen på studietur til Oslo fra 17-18 

oktober. Dette blir spennende.  

 

«Skapende barn – musikk, kunst og litteratur for de yngste» Dette er et 

prosjekt inni Kulturbarn prosjektet. Skapende barn er et prosjekt i regi 

av Cultiva Ekspress junior og Universitetet i Agder, avdeling kunstfag. 

Det er noen av barna på Ræga er med på dette.  

Gruppen får besøk av Torstein Andersen fra UIA en gang i uken i 8 

uker. Så skal gruppen ut på Odderøya for å være sammen med Anna 

Berthelsen i hennes verksted.  

 

7. Grønt flagg  Tema dette året er sunt kosthold og fysisk aktivitet.  

- Vi har sendt mail til Geitmyra matkultursenter for å høre om vi 

kan ha et samarbeid med dem.  

- Vi ønsker at bursdagsfeiringen skal foregå uten noe søtt å 

spise. Vi vil ha fokus på aktivitet og det å gjøre noen fint 

sammen.  

- Fokus på sunn og variert varmmat. 

- Ordensbarn som er med den voksne 

- Vi ønsker å ta med barna i planlegging og gjennomføring av 

måltidene.  

8.  FN –uka og 

gjenbruksstasjon 

Vi har mange nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi er glad for det 

mangfoldet vi har.  

Vi bruker mye tid på å bli kjent med hverandres kultur, lære språket 

osv.  

Vi inviterer foreldre til kulturkafe den 24 oktober(FN-dagen) fra 

kl.15.30.  

 

9. Nissefest/førjulsfest 

12.12 

Personalet trenger hjelp av SU representanter til å skaffe nisse.  

Ønsker om innspill til årets fest?  

Vi følger samme mal som tidligere år, men knytter det til Lucia slik at 

ikke foreldrene må komme på to arrangementer i desember.  

Program; grøt, sang, nisse. 



Det er fint om tidspunktene kommer ut så fort som mulig for at 

foreldre skal kunne planlegge å komme i barnehagen. 

Vi ønsker velkommen til førjulsfesten torsdag 12.12 fra klokken 

16.00 

10. Ønske om temamøte 

for foreldre og 

personal? 

Barnehagen har tidligere hatt Ingrid Lund, Agnes Bjorvand og Inger 

Lise Andersen om barnelitteratur, traumer, grensesetting og 

voksenrollen i forhold til små barn hjemme og i barnehagen. 

Har vært relativt lav oppslutning, men gode tilbakemeldinger fra både 

foreldre og personal som har vært til stede. 

SU er de som bestemmer hva vi skal ha som tema og hvem som skal 

forelesere på vårens foreldremøte.  

Vi har fått innspill om å ha besøk av Trygg trafikk. Dette blir avklart 

på neste SU –møte, fint med inspill. 

 

11. Dato for nytt 

samarbeidsutvalg 

Mandag 26. november 

Tidspunkt:15.30 

 

14. Eventuelt  

 Det vil komme en foreldreundersøkelse i november. 

Huske å informere foreldre godt om hensikten med undersøkelsen 

og påminninger for å få opp svarprosenten. 

 

 Når vi snakket om økonomi kom det opp at vi har lyst å 

oppgradere noe av det vi har hos oss. Eks: Hyller, maling osv.  Noe 

kan koste mye mens andre ting ikke koster så altfor mye å 

gjennomføre. Vi ønsker å lage en plan for dette. Foreldrene og 

andre som kommer inn i barnehage, ser barnehagen med nye øyne. 

Det ble foreslått at Su- blir med rundt for å se hva vi kan gjøre med 

rommene våre slik at vi kan få barnehagen til å se mer innbydende 

ut.  

En felles dugnad der vi maler noen vegger ol. kan være et 

alternativ.  

 

 Trafikken er et tema som vi ønsker å ta på neste Su –møte.  

Trafikken utenfor barnehagen er skummel, det er mange biler som 

kjører fort.  

By- og miljøutvalget vedtok trafikksikkerhetsplanen for 2019-2022 

i møtet 26.09.19. Denne ønsker vi å se nærmere på. I denne planen 

står det en oversikt over mange tiltak og prioriteringer. Et at disse 

tiltakene er at de i kvadraturen skal sette ned fartsgrensen til 30 

km/t og få fartsdumper. Kløvergården barnehage og SU bør sende 

inn innspill slik at dette forhåpentligvis kommer på plass raskt.  

 

 Radonmåling og ventilasjon. Kristiansand eiendom foretok 

langtidsmålinger av radon ved Kløvergården barnehage vinteren 

2016. 

 Det ble foretatt målinger i 5 forskjellige oppholdsrom og resultatet 

av disse viste at radonkonsentrasjonen var under grenseverdien på 

200 Bq/m3.. I informasjonen fra Statens strålevern står det i tillegg 

at tiltak for å redusere radonnivået alltid skal gjennomføres dersom 

nivået i et oppholdsrom overstiger tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. 

Ved Kløvergården barnehage var det to resultater som var over 

tiltaksgrensen, men under anbefalt grenseverdi.  



Ved alle kommunale barnehager og skoler hvor det er oppdaget 

radonkonsentrasjoner over anbefalte verdier, så løses dette ved å 

starte ventilasjonsaggregatet litt før barnehagens åpningstid.  

Dette sørger for at radonkonsentrasjonene som evt. er over 

anbefalte grenseverdier synker meget raskt og effektivt til 

tilfredsstillende verdier i oppholdstiden. 

Vi har ventilasjonsanlegg som vi setter på i de rommene det er 

målt over tiltaksverdien. Men disse er gamle og bråker. 

Kristiansand eiendom er i dialog med sanitetsforeningen om 

ventilasjonsanlegg.   

 

 «Kroppen er min» et samtaleverktøy vi skal bruke sammen med de 

eldste barna der temaet er grenser, hvem bestemmer, 

hemmeligheter, si det til noen. Dette er gruppesamtaler om ulike 

former for krenkelser av kroppen. Vi kommer til å ha et eget 

foreldremøte for de eldste barna i barnehagen i januar der det blir 

gitt mer informasjon om dette. Vi starter opp med samlingen rett 

etter foreldremøtet.  

 

 


