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Tilstede: Terje Tjelland, Elisabeth D. Tønnessen, Kjersti Kydland, Trine Solås, Anne Gro Kvernes 

 

1) Høring vedtekter for kommunale barnehager 
I forbindelse med økonomiplanbehandlingen i bystyret 16.12.2020, ble det vedtatt en reduksjon i 

åpningstiden med 30 min fra barnehageåret 2021/2022. Forslaget ble begrunnet ut i fra kvalitative 

hensyn, og at en reduksjon på 30 min vil gi høyere bemanningstetthet i åpningstiden. Det ble i tillegg 

vedtatt at barnehager med lang reisevei til byen kan beholde lang åpningstid (10 timer). Endringene i 

åpningstidene krever en vedtektsendring (§ 12 Åpningstid). Det ble bedt om innspill på tre punkter: 

- Normalåpningstid i kommunale barnehager foreslås til 0700-1630. 

- Det åpnes for at barnehagene kan justere åpningstidene med inntil 30 min innenfor rammen 

av 9,5 timer. Dette behandles lokalt i den enkelte barnehages samarbeidsutvalg 

- Barnehager som bør beholde inntil 10 timers åpningstid, på grunn av at den ligger usentralt 

med lang reisevei til byen. 

Samarbeidsutvalget var enige i at Bergtorasvei barnehage ikke ligger usentralt til med lang reisevei til 

byen, og har derfor ikke grunnlag for å beholde 10 timers åpningstid. Kortere åpningstid kan bli en 

utfordring for enkelte familier, og justering av åpningstid innenfor rammen av 9,5 timer ble diskutert. 

Ut fra en vurdering om når barn blir hentet og levert i barnehagen i dag, mener samarbeidsutvalget 

at normalåpningstid 0700-1630 vil være det riktige også for Bergtorasvei barnehage. 

Samarbeidsutvalget vil derfor ikke komme med noe innspill til høringen. 

2) Foreldreundersøkelse  
Anne Gro gikk gjennom resultatene fra foreldreundersøkelsen. 72% svarte på undersøkelsen. 

Overordnet på tilfredshet scoret barnehagen 4,6 (av totalt 5), som er likt som i 2019. Undersøkelsen 

viste at det er enkelte punkter man kan jobbe videre med, blant annet informasjon til foreldre.  

3) Regnskap 2020 
Regnskapet i 2020 endte med et lite overskudd, til tross for økte kostnader på sykedager og vikarer 

som et resultat av strengere rutiner for fravær i forbindelse med covid-19. 

4) Eventuelt 

Fotografering  
Anne Gro har bestilt fotografering (gruppebilde) til våren. 

Dugnad 
På grunn av covid-19 og smittevern vil det ikke bli gjennomført felles dugnad for foreldre i 

barnehagen inntil videre.  

Det ble gjennomført en mindre dugnad i forbindelse med bortkjøring av de gamle gjerdene rundt 

barnehagen tidligere i år. Det ble foreslått at man kan kalle inn til lignende dugnader, hvor det er 

mindre arbeid/oppgaver, og hvor man kun samler en liten gruppe foreldre (hvis det er forsvarlig 

smittevernsmessig på det aktuelle tidspunktet). Anne Gro vil gi beskjed til FAU/SU om det skulle 

dukke opp aktuelle behov.  



Foreldremøte 
På grunn av covid-19 og smittevern, kan man dessverre ikke gjennomføre fysisk foreldremøte i vår. Vi 

vil imidlertid oppfordre foreldre til å ta kontakt med barnehagen (de ansatte i avdelingen eller Anne 

Gro), evt med FAU, om det er noe man ønsker å ta opp med barnehagen eller om man har noen 

spørsmål. 

Lyd-/støynivå på avdelinger 
En forelder har kontaktet FAU ang. støy på avdelingene og at det mulig var dårlig akustikk/demping 

el., og at dette skal ha vært bedre i lokalen på Oddernes.  

Anne Gro opplyste om at det foreligger krav om utenforstående støy, for eksempel 

ventilasjonsanlegg. På Lyngtua skal ventilasjonsanlegget undersøkes, da dette avgir støy i dag. 

Det foreligger imidlertid ingen krav til støy ellers i barnehager. Dette er allikevel noe Bergtorasvei 

barnehage forholder seg til og jobber med, blant annet ved hjelp av lyddemping i lokalene, som 

tekstiler, tepper osv. På Oddernes var det langt større arealer og mindre barn, samt andre 

bygningsmaterialer, som førte til at det kunne oppleves som mindre støyete. 

Påske og feriedager 
For sommerferie og juleferie settes barna som fri i IST, og foreldre må selv endre dette i IST om barna 

skal i barnehagen. Av erfaring er det mange som har fri også i påsken. For å kunne planlegge 

bemanning og eventuelt fridager blant personalet, ble muligheten for å benytte samme praksis for 

påske tatt opp av barnehagen. Det er ingen forventning fra barnehagen om at barn skal ha fri, men 

man får ofte tilbakemelding tidligere fra foreldre når man ber dem gi beskjed om barna kommer. 

Foreldrerepresentantene var enig dette, og Anne Gro vil legge ut informasjon om dette snart i IST. 

 

 

Referent: Elisabeth D. Tønnessen 


