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Sak Innhold Kommentar 

1. Status for barnehagen- kort 
oppsummering v/ Helle 

Mye fravær blant barn og voksne i perioden 
siden jul. 
Flere langtidssykemeldte gjennom hele året i 
tillegg til mye sesong og pandemitilknyttet 
sykefravær. 
Mindre faglig fokus enn ønsket.  
Mye endring i planer som følge av stadige nye 
syke og fokus på å ha nok ansatte på jobb.  
Hadde ikke kommet oss gjennom uten 
ekstremt fleksible ansatte som står på og 
strekker seg i alle retninger og hjelp av 
studenter. 
Det sprer mer smitte med grønt nivå, men det 
gjør det også mulig å hjelpe hverandre i større 
grad. 
Prekært personalbehov og mangel på vikarer 
både egne vikarer og Adecco er tom for 
vikarer. 
Jobber for å ha det så stabilt som mulig for 
barna med at det alltid er noen kjente, flytte 
rundt på huset og prioriterer kjente på 
morgenen. 
Endringer i lederteamet som nå består av 
Helle Schiøtz som enhetsleder og Linn 
Weaver er konstituert som styrer. Silje 
Sangvik som har styrervikariatet er 
langtidssykemeldt. 
Medfører personalendringer på Salamander – 
Karuss der Linn normalt er pedagogisk leder. 



Barnehagelærer studenter, 
barnevernstudenter og skoleelever fra vg1 på 
huset i perioder og enkeltdager. 
Mange søkere til nye plasser i barnehagen 
etter sommeren. Flest søkere på 
småbarnsplassene. Karuss har i år veldig 
mange skolestartere og pr i dag ikke nok 
eksterne søkere til å fylle disse. Men regner 
med at de vil bli fylt opp før høsten. 
Barnehagen vil videre fremover jobbe med 
gruppesammensetninger og alle foreldre får 
beskjed om hvilken avdeling deres barn får i 
løpet av april. 
 

2. ”Her og nå”- runde. Kort 
oppsummering fra avdelingene v/ 
ansatte og foreldrerepresentantene.    
 

Froskane:  
Tema matematikk i januar og februar. For 
perioden fremover vil tema være forming, 
påske og vår. 
Gruppen profiterer på deles i mindre grupper 
og være ute med bedre plass, så turer har det 
vært viktig å holde på gjennom vinteren. 
Liv Åshild har et halvt års permisjon for å 
jobbe i skole og Shareefa jobber på Froskane i 
stedet. 
Et barn sluttet i februar og det begynte ei ny 
jente. 
Kommunens mobile team er inne i avdelingen 
noen ganger for å jobbe med gruppedynamikk 
og veiledning. 
Avdelingen har nå hatt to 2.klasse studenter i 
6 uker og så kommer to 1. klasse studenter 
tilbake i 4 uker fra uke 10, en av dem var her 
også i høst. 
 
Salamander: 
Tema siste periode har vært vinter og været. I 
uke 6 jobbet de med «En by for alle» mangfold 
og inkludering med ulike nasjonaliteter, ulike 
familieformer og funksjonsnedsettelser. 
Fremover vil bærekraftig utvikling være 
hovedtema for aktiviteter. IKT skal også 
knyttes inn i dette arbeidet. 
 
Rompetroll: 
Avdelingen har gjennom vinteren hatt mye 
sykdom i barnegruppa. Men nå er heldigvis 
alle tilbake igjen. 
Tema har i januar vært Tarkus og 
trafikkopplegget knyttet rundt den. I februar 
har avdelingen jobbet med musikk og 
bevegelse. I mars er det farger, former tall og 
telling som er tema.  
Jemila som har vært i praksis på avdelingen 
siden august er ferdig med sin praksis første 
uken i mars. 



 
Foreldrerepresentanten på Froskane har ikke 
fått noen innspill fra de andre foreldrene og de 
to andre foreldrerepresentantene var ikke til 
stede. 
 

3. Smittesituasjon, smittevern, drift 
vinteren 2022  
 

Har klart full drift og ikke måtte stenge eller 
redusere åpningstiden annet enn det som 
gjaldt for hele kommunen. 
Men det har vært på håret flere ganger.  
Mye smitte blant barn og voksne. Nå har 75% 
av ansatte vært smittet de siste ukene. Håper 
å være over den største bølgen. 
 
 

4. Personalstatus   
 

Elisabeth S er nå over på ufør og kommer ikke 
tilbake. Vi har langtidsvikar i 
svangerskapsvikariat frem til sommeren.  
Langtidsvikar for permisjon frem til sommeren. 
Langtidsvikarer i støttetimer. 
 

5. Foreldreundersøkelsen 2021 - 
resultater   
 

54% svar, Snitt tilfredshet 4,1 av 5 
Lavt i forhold til resten av kommunen 
 
Mattilbudet,  
Lokaler 
Uteområde 
Informasjon  
Hygiene 
Bemanningstetthet skårer dårligst 
 
Barnehagen vil jobbe for å få dette bedre  
Barnehagen ønsker veldig gjerne innspill fra 
foreldre hva de ønsker. 
Det er en del faktorer barnehagen ikke kan 
gjøre noe med, og det er ting barnehagen kan 
bli bedre til. 
Lokalene våre er 22 år gamle og oppgraderes 
i liten grad fordi det ikke er økonomiske 
rammer til det.   
Ansatte har forbedringspotensiale på å holde 
avdelingene ryddige. Samtidig er alle ansattes 
tidsbruk i barnehagen et prioriteringsspørsmål. 
Det viktigste er barna, og da blir det noen 
ganger slik at ting blir lagt fra seg raskt for å 
måtte ryddes senere.  
Foreldre bes også å hjelpe med å holde sitt 
barns plass i garderoben ryddig.  
 
Det vaskes midt på dagen, ca. kl. 10.30 og 
utover. Det medfører at det aldri er nyvasket i 
garderober når foreldre leverer eller henter og 
det oppleves kanskje som skittent.  
 



Mattilbudet det siste året har vært sterkt 
redusert p.g.a. pandemi. Nå er vi tilbake til et 
måltid om dagen servert av barnehagen. Det 
er varmmat en gang i uka. Barnehagen skal bli 
flinkere til å informere om hva vi serverer slik 
at foreldre som ønsker å vite kan lese det på 
oppslag/tavla. Maten som serveres lages av 
grunnbemanningen og dekkes innenfor de 
kostpengene som foresatte betaler. Den skal 
være sunn og næringsrik. Hva som serveres 
er hele tiden en prioriteringssak i forhold til 
kostnader og tidsbruk ansatte skal ta bort fra 
barna for å lage mat.  
 
Barnehagen informerer på tavler, 
hjemmesiden, infoskriv, månedsbrev, 
månedsplaner og i daglige møter med 
foresatte. Det sendes ut sms når det er 
spesielt viktig informasjon.  
SMS-ene kan bare inneholde 150 tegn. Derfor 
henvises det ofte til hjemmesiden i disse for 
mer utfyllende informasjon. 
SU påpeker viktigheten av at informasjon er 
tilgjengelig slik at de som er interessert kan 
se. Foresatte som ønsker mer informasjon bes 
om å oppsøke dette hos ansatte. 
 
Barnehagens bemanningstetthet følger 
barnehagelovens normer for pedagog og 
bemanningstetthet. Det er ikke økonomiske 
rammer til økt bemanning ut over dette. Selv 
om vi gjerne skulle ønske at vi hadde full 
bemanning gjennom hele dagen må de 
ansattes arbeidstid fordeles ut over hele 
åpningstiden til barnehagen. 
 
Barnets trivsel, relasjon barn-voksen og 
barnets utvikling skårer bra og best. 
Dette er de områdene SU opplever som 
viktigst. 
 
 
Alle foreldre oppfordres til å ta direkte 
kontakt med barnehagen eller SU 
representanter i forhold til ting de skulle 
ønske var bedre i barnehagen eller noe 
som de opplever som bra. Slik at det kan 
tas tak i og forhåpentligvis være i positiv 
endring. 
 
 

6. Status økonomi v/ Helle Gikk med ca. 100 000 i overskudd i fjor 
Innsparte lønnskostnader på ledig stilling i 
ledelsen p.g.a permisjon og ikke nye ansatte 
på en lang periode er hovedårsaken til det. 



Stramt budsjett for 2022, har da overskuddet 
fra i fjor som buffer.  
 

7. Ståstedsundersøkelsen og 
prosjektarbeid i Karuss og Skårungen 
barnehageenhet  
 

Ansatte fylt ut Udirs ståstedsanalyse der vi 
måler oss selv på 77 punkter ut fra 
rammeplanen for barnehager. 
Måler der praksis er tilfredsstillende,  
praksis bør bli bedre  
og praksis må endres, tiltak er nødvendig 
Har valgt IKT som satsningsområde for vårt 
utviklingsarbeid med ståstedsanalysen. 
Vi skårer oss selv dårligst på «Personalet 
legger til rette for at barn utforsker, leker, lærer 
og selv skaper noe gjennom digitale 
uttrykksformer» 
Personalet jobber med å øke kompetansen og 
skape ulike IKT erfaringer for barna gjennom 
hverdagen.  
IKT er så mye mer enn en app på Ipaden. 
Bruke kamera. Kopimaskin, projektor, printer 
 

8. Oppgaver for samarbeidsutvalget   
 

Sosiale aktiviteter på fritiden.  
Hvis foresatte eller SU representantene 
ønsker sosiale aktiviteter for gruppen er det 
veldig positivt med initiativ. 
Barnehagen kan lånes hvis det er ønske om 
aktiviteter eller treff inne. 
 
 

9. Foreldremøte i vår?  
 

Den deltakende foreldrerepresentanten i Su 
opplever at man ikke trenger et nytt 
foreldremøte i vår. Men ønsker heller et nytt 
informasjonsmøte til høsten.  
Man kan godt ønske seg et foreldremøte med 
mobbing og inkludering som tema, men tviler 
på at foreldre stiller på dette i vår selv om det 
er et viktig tema. 
Det vil i så fall bli et dialogmøte der foreldre og 
ansatte sammen snakker om hvilke tiltak vi 
kan gjøre for å få et mest mulig inkluderende 
miljø for barna. 
Foreldrene som ønsker seg foreldremøte i 
løpet av våren bes ta kontakt med 
foreldrerepresentantene.. 
 

10. Årsplansarbeid- innspill til videre 
arbeid   
 

Su ønsker utkast til årsplanen til 
gjennomlesning når personalet opplever seg 
ferdig med arbeidet med den. 
Slik at det er rom for å komme med innspill 
eller bare godkjenne.  
Årsplanen er i hovedsak et arbeidsdokument 
for ansatte og SU opplever at det er ansatte 
som har kompetanse til å jobbe med denne. 
 



11. Dato og tidspunkt for eventuelt nytt 
samarbeidsutvalg.   
 

Avtaler ikke nytt SU nå, men heller et nytt 
møte hvis det er behov for det. 
Representanter eller barnehagen melder i så 
fall behov om dette til medlemmene. 
 

12. Eventuelt Ingen saker  
 

 

 


