
  

  
  

 
 
Møtereferat fra samarbeidsutvalget (S.U.) mandag 21.10.19 

Til stede: 
 
Foreldrerepresentanter: 
Marianne Mathiassen, Kathrine Sørgård, Mathias Svindland, Karine Gystøl,  
Adris Ahmed, Pernille Næsse, Rebekka Avtjern, Mari Oluffa Rommetveit, Anita Aarbakke 
Grundetjern 
 
Ansatte: 
Lene M. Holm Søreide, Sølvi Stave, Turid Aina Andersen, Lena Moen, Hannemor Olsen 
Forfall: Hildegunn Solås Sørhaug 
 
Referent: Sølvi  

Dato: 21.10.19  

 

Sak  

1 Velkommen v/Hannemor 

2 Underskrift av taushetsløfte  

3 Avklaring av hvem som skal sitte som medlem og vara i SU 
 
Faste medlemmer: 
Rebekka Avtjern, Mari Oluffa Rommetveit, Kathrine Sørgård, Karine Gystøl 
 
Vara medlemmer: Adris Ahmed, Pernille Næsse, Marianne Mathisen, Mathias 
Svindland 
 
Alle er også medlemmer i FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg), Hildegunn Solås 
Sørhaug og Anita Aarbakke Grundetjern sitter. 
 

4 Konstituering av S.U. 
Leder: Karine Gystøl 
Nestleder: Mari Oluffa Rommetveit 

5 Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver 
Papirer var utlevert i forkant, og vi var enige om at det ikke var nødvendig å lese høyt 
i møtet. Samarbeidsutvalget (SU) skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom 
barnehagen og hjemmene. 
 
Samarbeidsutvalget skal bestå av like mange representanter av foreldre og foresatte i 
barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. Hannemor 
representerer eier. 
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ for alle parter som 
på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift.   
 
Representantene kan komme med råd og innspill, som kan skape kontakt mellom 
hjemmene og barnehagen.  
 
Vara får innkalling til alle møtene, men har kun stemmerett dersom en av de faste 
ikke er tilstede. 
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Hannemor sitter som representant for eier, og har forslags og talerett, ikke stemmerett 
 
Barnehagens foreldrerådsutvalg (FAU) 
Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. 
Foreldrerådsutvalget er bindeleddet til SU. 
Foreldrerådet kan ha egne møter i barnehagen.  Må avtales med barnehagen i 
forkant. Nøkkel må utleveres. 
 
Informasjon om foreldrerepresentanter på barnehagens hjemmeside: 
Det er ok at telefonnummer og mailadresse blir lagt ut på barnehagens hjemmeside 
under fanen «foreldresamarbeid». Hannemor skriver (a) i stedet for @ for å unngå at 
søppelpost. 
 
FUB 
Foreldreutvalget for barnehager lokalt: 
Vedtekter og hvem som er med der finner på barnehagens hjemmeside.  
Foreldre kan ved å kontakte FUB ta opp aktuelle saker, synspunkter og andre forhold 
knyttet til deres barn/barnehage. FUB vil deretter kunne ta opp dette direkte med 
oppvekstdirektøren. Oppvekstdirektøren vil også ta opp aktuelle saker med FUB. 

Foreldreutvalget har møte- og talerett i oppvekststyret, som er oppvekstsektorens 
overordnede politiske organ 

FUB sender ut invitasjon til høstens møte hvor det informeres om deres arbeid, og 
eventuelt er valg via barnehagen. Jeg videresender denne til dere når den kommer 

Oppvekstyret (får nytt navn i nye Kristiansand) er åpnet for alle. Jeg bruker å sende 
ut innkalling til møtene til alle i SU, så kan de som ønsker møte opp å følge med. 

FUB 
Foreldreutvalget for barnehager lokalt: Vedtekter og hvem som er med der finner 
på barnehagens hjemmeside.  
FUB sender ut invitasjon til høstens møte hvor det informeres om deres arbeid, og 
eventuelt er valg via barnehagen. Jeg videresender denne til dere når den kommer. 

Foreldreutvalget nasjonalt: Her er det mye bra lesestoff som dere finner på 
barnehagens hjemmeside. En enkelt folder som barnehagen har fått, ble utlevert i 
møtet. 

6 Informasjon om Web rapport fra Barnehagetilsyn.  
Hannemor uinformerte om Web rapporten som er en årlig digital tilsynsrapport. Denne 
kommer ca. 15. desember. Vi kaller ikke inn til møte i SU for å gjennomgå den, med 
Karine Gystøl underskriver som leder av SU. Rapporten legges frem i første møte 
over nyttår. 
 
Det ble også informert om stedlig tilsyn som kommer ca. hvert tredje år. 
Det er Oppvekstsektoren som er barnehagenes tilsynsmyndighet, og Fylkesmannen 
er Oppvekstsektorens tilsynsmyndighet. 
 
På stedlig tilsyn etter lov om barnehage er leder av SU med på møtene. 
 

7 Informasjon om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrevet for pedagogisk 
leder 
Hannemor informerte om årsaken til søknad om dispensasjon i 20% fra 01.09.19-
31.12.19. Leder av SU underskriver på uttalelse fra SU som sendes Oppvekst. 
 

8 Diverse informasjon 
Barnehagen har egen beredskapsplan, som redigeres og oppdateres i disse dager. 
Det må lages en plan i forhold til utslipp fra Glencore. 
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Barnehagen har en egen mobbeplan med tiltaksplaner. Den er også under revidering, 
men vi har fått beskjed fra Oppvekst om at vi bør drøye det arbeidet. Det er fordi det 
nå jobbes sentralt med en egen mobbeplan for barnehager jmf det som skolen har, 
som er ute på høring. Vi avventer det videre arbeidet vårt til den er på plass 
Helse, miljø og sikkerhet: Barnehagen hadde i vår stedlig tilsyn fra Miljørettet 
helsevern, som blant annet gikk gjennom vår beredskapsplan. I etterkant av tilsynet 
har vi bestemt at egne rutiner settes inn i perm sammen med vår beredskapsplan. 
Dette gjør vi for at det skal enkelt tilgjengelig for alle ansatte. 
 
Ros analyser (Risikoanalyser): Barnehagen lager egne risikoanalyser, de er lagret på 
barnehagens fellesområder på kommunens nett, og er tilgjengelige for alle på huset. 
 
Foreldreundersøkelsen: Vi håper mange vil svare på den når den åpner 1. 
november (til 20. desember). 
 
Nye Kristiansand 
Hannemor informerte om at i forbindelse med nye Kristiansand skal det utarbeides 
nye felles vedtekter for alle kommunale barnehager. SU er en høringsinstans, og 
Oppvekst har bedt oss om å ha et møte om dette i januar. Hannemor sender 
innkalling med vedtekstforslagene når de er kommet. I dette møtet tar vi en 
gjennomgang av foreldreundersøkelsen. 
 
SU  
Det var enighet om at vi kan sende innkalling/ informasjon til hverandre uten at det 
brukes blindkopi. 
 

9 Informasjon om arbeidet på avdelingene 
Stor avdeling: 
Foruten «Kroppen er min» er vennskap et temaarbeid for tiden, hvor Rajshahi har en 
stor plass. Det synges sanger, vises bilder og leses i Rajshahiboken som Gitte fra 
Hellinga laget i sin tid. Alle barna lager «til og fra kort» som skal selges på 
foreldremiddagen til inntekt for Rajshahi. Høsten er et tema i forbindelse med årets 
rytme, noen av barna har vært på biblioteket, noen har vært på tur til Geitmyra og 
laget egen mat. 
Liten avdeling 
Temaarbeidet blir mye av det samme som de holder på med på stor avdeling, men 
jmf progresjonsplanen vår, så blir opplegget tilpasset barnas nivå.  

10 Barnehagens arrangementer 
Faste arrangementer hvor foresatte blir invitert: Foreldremiddag i forbindelse med 
FN dagen. Vi samler inn penger til Rajshahi, som er Kristiansands vennskapsby i 
Bangladesh 
Luciafest, påskefrokost/mat, og sommerfest i samarbeid med foreldrerepresentantene 
i SU 
Andre arrangementer: 
«17. mai feiring», julegudstjeneste og julevandring i Grim kirke.  
Juletrefest: Det er foresatte v/FAU som arrangerer juletrefesten. Ansatte inviteres, 
men kan ikke pålegges å komme. 
 

11 Juletrefest 
Årets juletrefest blir lørdag 11. januar 2020.  
Det ble bestemt at FAU skal ha et planleggingsmøte i barnehagen torsdag 28. 
november kl. 1930. Det var enighet om at juletrefest på nyåret er noe sent, men vi er 
også enige om at det er vanskelig å få gjennomført den i en travel desembermåned. 
Muligens FAU vil kalle festen noe annet. 
Kontaktinformasjonen fra Grim kirke blir videresendt Karine når den er kommet til 
barnehagen. 

12 Eventuelt  
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Foreldreutvalget for barnehager (FUB) arrangerte en konferanse 19.-20. oktober på 
Gardermoen. Temaet i år var "Bemanning i barnehagen",  

Karina hadde deltatt på konferansen, og informerte fra den. Både bemanningsnormen 
og foreldrenes mening om kvalitet i barnehagen var satt på dagsorden. 
 
Marianne tok opp begrepet 5års gruppe som lett kan misforståes både hos foreldre og 
barn. For å unngå misforståelser i fremtiden kan det være lurt å skifte navn fra neste 
høst av. Et forslag var «skolestarterne». 
 
Mari tok opp spørsmål om det er samme opplegg om «Kroppen er min» som skal opp 
til våren. Ja, det er en repetisjon på det opplegget som vi holder på med nå, men om 
omfanget blir like stort er ikke avklart enda. 
 
Marianne lurte på om det kan være lurt at vi ber politiet om ta en pedagogisk 
sikkerhetssjekk vedrørende bruk av bilbelte ved barnehagen. Vi konkluderte ikke her, 
men tenker kanskje vi kan lage et foreldremøte til våren hvor vi inviterer Trygg trafikk  

Kopi  

Foreldre: Hildegunn Solås Sørhaug 
Ansatte: Snefrid Kjetså, Mustafa Alshawi, Janne Pedersen, Mary-Ann Hammersmark 
 


