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Sak Innhold Kommentar 

   

2 Konstituering i 

barnehagens 

samarbeidsutvalg 

Leder: Tonje Tjøtta 

Nestleder: Kjell-Olav Lindeløv Eriksen 

Styremedlem: Gunn Aina Hoveland Bruin 

3 Taushetserklæring Alle foreldrerepresentantene underskrev taushetserklæring 

4 Samarbeidets rolle og 

oppgaver 

Alle hadde på forhånd fått utdelt et hefte som konkretiserer lovverk 

og oppgavene for Samarbeidsutvalget i Kristiansand kommune. 

5  Møteplan  Følgende fastlagte møter og faste saker skal gjennomføres dette 

barnehageåret 2021-22 

4 sept. Konstituering 

6 des. Tilsynsrapport 

14 feb. Regnskap og budsjett 

18 april Innspill til Årsplanen 

 

Andre innkomne aktuelle saker fra foreldre, barnehagen eller andre 

aktører som berører barnehagedriften vil eventuelt føre til flere saker 

eller møter. 

Møtetidspunktene flyttes til 16.30. Da passer det for flest. 

6 Smittevern Flytskjema fra FHI er sendt ut til alle foreldre via IST og 

hjemmesiden. 

Det ble uttrykt at det likevel er vanskelig å vurdere når barnet må 

holde seg hjemme. 

Er man i tvil så kontakt lege.  

I tillegg er god kommunikasjon med ansatte på basen viktig. 

 

7 Gjennomføring av 

digitale foreldremøter 

og foreldresamtaler i 

koronatiden. 

Hvilke digitale møter er mer hensiktsmessig enn møter der man er 

tilstede?  

- Første foreldremøte: Foreldrene som ikke har anledning til å 

møtes får tilbud om å være med på møtet digitalt via Teams.  

- Foreldresamtaler: Positivt at det er mulighet med møte 

digitalt på Teams. Det letter på logistikken for foreldre i jobb 

og er lettere gjennomførbart på dagtid.  

Hva bør ikke være digitalt? 

- Første foreldremøte: Fint at det er oppmøte. Foreldre får da 

mulighet til å treffes. 

- Foreldresamtaler: Barnehagen vil at nye foreldre har 

førstegangsmøtet i barnehagen.  

- Det samme gjelder også barn med spesielle behov.  
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 Eventuelt: - Kokken vå Nina Ruud har permisjon dette barnehageåret. 

- Kokk Dusan Tomic er vikar. 

- Mat i barnehagen fra 1 oktober. Et måltid daglig. Meny står 

på hjemmesiden. Barna skal fortsatt ha egen frukt i 

matboksen. 

- Fint med referat fra foreldremøtene. 

- Problemstilling med ferieavvikling, vikarer og nytt 

barnehageår ble løftet frem. Det var uvanlig mye barn uken 

før og etter fellesferien i år. Altså før nytt barnehageår startet.  

Det er sårbart for de minste barna. Å skape trygghet er det 

viktigste vi gjør. Antall barn, personalressurser og på samme 

tid ha ferieavvikling er en stor utfordring. 

Ved barnehagestart og nytt barnehageår skal derimot alle 

ansatte være på plass.  

- Barnehagen og Myra er fortsatt i midlertidig brakke. 

Leder venter på svar om hva som skjer vedrørende videre 

utbygging av barnehagen. 

- Foreldre i turnus har til tider utfordringer i forhold til ny 

åpningstid. 

 

 
 


