
Referat fra møte i samarbeidsutvalget 30.03.22  

Til stede: Vanesse Bianco, Cecilie Storjord Brambani, Stine Ragnhild Grinden 

Olsen, Randi Josefine Martinsen, Karoline Holte Arnesen og Ann Christin 

Myklebust 

Frafall: Cathrine Sørli-Hovland 

Møte ble avholdt i barnehagen.  

 

Brukerundersøkelsen (foreldreundersøkelsen) 

Total svarprosent var 62%. Alle avdelingene har gått igjennom resultatene og 

funnet noen punkter de ønsker å jobbe videre med.  

Vi har generelt en god score – 4,5.   

De punktene vi scorer lavere på er; mattilbudet, bemanningstetthet, og 

informasjon fra barnehagen. 

Vi scorer høyt når det gjelder trygghet, trivsel, vennskap og lek.  

 

I tillegg har personalet gjennomført ståstedsanalysen i høst, hvor vi har funnet 

et utviklingsområde for barnehagen. Det ble IKT denne gangen; 

Personalet legger til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe 

gjennom digitale uttrykksformer.  

Vi er allerede i gang med arbeidet i forhold til inspirasjon og organisering, og har 

i tillegg gjort innkjøp av noen nye digitale verktøy.  

 

Økonomi 

Budsjettet er stramt, og det brukes mye penger på vikarer. Foreløpig går det 

allikevel i 0, og vi har litt penger i fond. Dette er øremerket til oppgradering på 

bygg/uteområde.  

 

Radonmålinger, resultater 

Målingen er gjennomført på alle avdelinger og arbeidsrom i perioden 06.12.21-

09.01.22.  

Alle avdelinger og rom har verdier innenfor anbefalt nivå.  

 

Arrangementer, hva er samarbeidsutvalgets ansvar 

Liste over arrangementer legges som vedlegg til dette referatet. 



Barnehagen vil ikke lenger arrangere overnatting for førskolebarna. Dette 

grunnet kostnader og lønn til personalet, og regelverk rundt dette. Vi vil i stedet 

arrangere en fest på ettermiddag/kveld. Foreldrene står fritt til å arrangere dette 

i privat regi dersom det er ønskelig. Barnehagen kan stille barnehagens lokaler til 

dispensasjon.    

 

Trygt og godt barnehagemiljø  

Alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek 
og læring. Personalet jobber med dette kontinuerlig. Vi har det som fast punkt på 

alle møter i barnehagen. Vi observerer og utarbeider aktivitetsplan, der det er 
nødvendig.  

 

Korona – avsluttede tiltak og sykefravær/vikarsituasjon  

I løpet av våren har alle koronatiltakene vi hadde i barnehagen blitt avsluttet. 

Det har vært godt for små og store å få bort sperrebånd og være mer sammen 

på tvers av avdelinger.  

Den største utfordringen har i vår vært sykefravær og vikarmangel. Det har vært 

vanskelige dager personalmessig og ved et par anledninger har vi bedt foreldre 

om å hente barna tidligere. Vi har klart å unngå stenging og nå ser det litt lysere 

ut. Sykefraværet er synkende, og tilgangen på vikarer er bedre. Vi har også fått 

et par vikarer på egen vikarliste, som vi prøver å bruke før vi ringer Adecco.     

 

Informasjonskanaler – IST og hjemmeside  

Viktig informasjon til foreldre blir lagt ut på IST og hjemmeside. Til høsten vil det 

komme et nytt system som erstatter IST (Visma), dette vil være hovedkanal for 

informasjon og det er viktig at alle foreldre er pålogget og aktive her.  

 

Eventuelt  

Det ønskes et mer variert mattilbud. Barnehagen tar gjerne imot forslag til 

sunne, enkle retter som ikke tar for lang tid å forberede.  

Ann Christin opplyste om kommunens beredskap i forhold til eventuelle 

atomhendelser. Barnehagen har fått jodtabletter som ligger lagret og deles ut 

dersom vi skulle få beskjed fra kommuneledelsen.    


