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Sak Innhold Kommentar 

1. Presentasjon   

 

Deltakerne kjente hverandre fra før. 

2. Kort om 

Samarbeidsutvalg 

 

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet 

mellom barnehagen og hjemmene. 

Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i 

barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske.  

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et 

ansvar for barnehagens innhold og drift.  

 

Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere 

dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape 

kontakt mellom hjemmene og barnehagen.  

 

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide 

for å finne fram til felles løsninger.  

 

Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter 

barnehagens ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget bør drøfte 

praktiseringen av barnehagens formål innenfor de rammer som 

er gitt av lovens formålsbestemmelse, eventuelle særlige 

bestemmelser i vedtektene om livssyn eller reservasjon fra den 

kristne formålsbestemmelsen, rammeplanen og eierstilpasning til 

lokale forhold.  

 

Leder i Su må skrive under på det digitale tilsynet i desember.  

Da rapporterer Helle på et digitalt tilsyn. Dette gås gjennom med 

leder eller hele SU i desember før det sendes inn. 
 



3. Valg av leder for 

samarbeidsutvalget 

Amalie Sødal ble  valgt som leder i SU for 2019-2020 

4. Status for barnehagen 

v/ Helle 
 Helle og Espen fordeler seg mellom husene. Noen ganger begge til 

stede på samme hus, noen ganger på hvert sitt hus. 

 

 Vi har til nå dette barnehageåret relativt lavt sykefravær. Noe litt 

langvarig, noe kortvarig, noe delvis og noe syke barn. Mye faste 

vikarer, men det prøves også ut nye. Prøver å gjøre det så stabilt 

som mulig for både barn og voksne. Setter i stor grad inn vikarer 

ved fravær også utenom sykdom. Kurs, avspasering og ferier. 

 

 Studenter fra 1 året på barnehagelærerutdanningen på UiA er her 

nå. Fire kommer tilbake til våren.  

 Elever fra Kvadraturen, VG1, KKG vg 1 

 Elever fra Fiskå skole 

 Det er også ekstrakompetanse på huset i forhold til barn med 

spesielle behov. 

 

 Planleggingsdager 

Begge husene hver for seg på torsdagen. Pedagogisk 

analysegrupper på tvers av avdelingene. Så avdelingsvis med 

forberedelser til foreldresamtaler og avdelingsvis planlegging  

Riga- Barnehagebesøk i en Montessori barnehage på formiddagen. 

Guidet tur rundt i Riga på ettermiddagen. Felles middag på 

kvelden. Jobbe økt med hele personalet på lørdag formiddag med 

personalutvikling og teamarbeid. Divercity Icebreaker. 

Fritid lørdag ettermiddag. Felles middag på kvelden for å feire 

Karuss 20 års jubileum. 

Fritid søndag og hjem klokken 18.  

 

 Vi har i høst hatt personalmøter både felles og delt etter hus.  

Beredskapsplan har blitt revidert. 

Kompetansepakke om Vold, traumer og seksuelle overgrep i regi 

av Inger Lise Andersen og Siri Søftestad som vi hadde i fjor høst 

holdes varmt i arbeid på personalmøter.  

Nyansatte har fått tilbud om nye kurs slik at alle har pakka.  

 

 Tusen takk for flotte bidrag med gevinster, kaker og ikke minst 

oppmøte og kjøp av mat, varer og lodd på Forutaksjonen. 

       Det kom inn 10715 kroner. 

 

5. Her og nå runde fra 

avdelingene. 

Krabbe: Fin oppstart. To barn har ikke begynt enda. Legger opp 

temajobbing ut fra barnas utviklingsnivå. Deler barna i grupper en del 

for å kunne tilrettelegge for ulike behov og utvikling etter alder. 

Har jobber med Forut nå. November er Kunst, kultur og kreativitet 

tema.  

 

Makrell: Fin høst med en flott gruppe 3 og 4 åringer. Vært på 

Bragdøya nesten hver onsdag. Heldige med været. Deler i grupper på 

tirsdagene. Har ikke blitt så mange torsdagsturer pga dårlig vær. 

Har jobbet med Forut en periode nå. I november er Kunst, kultur og 

kreativitet tema. 

En gutt sluttet på mandag fordi de skulle flytte. Nytt tilbud ute til gutt 

født 2015 



Bragdøya: Avdelingen har en flott aktiv barnegruppe. Høsten har hatt 

mye fokus på livet i fjæra og innsekter før Forut.. I november er Kunst, 

kultur og kreativitet tema. Ekstra ressurser på avdelingen. 

 

Innspill fra foreldrerepresentantene: 

 Vannansamlinger ved kummene er en utfordring og gir veldig våte 

barn. Barnehagen arbeider med Kristiansand eiendom om stadig 

fungerende rør. Kummene tømmes jevnlig av Sørmiljø, personalet 

sjekker kummer før store nedbørsmengder. Vi bestiller tømming 

når det går tett.  

 

 Når barnehagen legger vått regntøy i poser er det fint om de 

ikke knyttes igjen slik at det reduserer faren for mugg.  

Barnehagen skal legge posene uten å knytte.  

Regntøyet sendes hjem når det er veldig vått for at det skal tørke 

bedre enn det gjør når det henger tett i barnehagen. 

 

 

6. Foreldreundersøkelsen  Kommunen har lagt seg på at vi skal ha Udir sin foreldreundersøkelse 

hvert år. 

Den åpner 1. november. 

Leder må legge dere inn som brukere og så kan dere logge dere på og 

svare på spørsmålene.  

Vi setter veldig pris på stor svarprosent for å stadig kunne utvikle oss. 

Så det vil nok bli litt masing og påminning om å svare.  

 

7. Status økonomi Samlet sett har Karuss og Skårungen 70 000 i overskudd til nå i 2019.  

Noe mer overskudd på Skårungen og noe underskudd på Karuss. 

Noe i pluss fordi vi har billigere vikarer enn de som er 

langtidssykemeldt.  

Karuss er i pluss og Skårungen er i minus. 

Så kommer regninga fra Riga…. 

Den dekkes primært av tidligere fond. 

Men vi forventer noe underskudd i år.  

 

8. Oppgaver for 

samarbeidsutvalget 

SU ble stilt spørsmål om det er noe spesielt de ønsker av barnehagen 

eller ønsker å bidra med. Representantene er åpne for å delta der 

barnehagen har behov for det. 

 

9. Foreldreaktiviteter 

 

 

Avdelingene har facebook grupper der kan foreldre ta initiativ til å 

treffes hvis man ønsker.  

Hvis det er ønske om andre aktiviteter som søndagsturer etc er dette 

fine kanaler å bruke. 

 

10. Førjulsfest 12.12 Personalet trenger hjelp av SU representanter til å skaffe nisse. Hege 

Hulløen sjekker med noen foreldre om de kan være Nisse. Gir 

tilbakemelding til Helle om hvem. Barnehagen har Nissedrakt. 

Foreldrerepresentantene synes tidligere års arrangement har fungert 

fint. Vi følger samme mal som tidligere år, knytter det til Lucia siden 

vi har valgt å legge det dagen før Lucia.  

 

Program; grøt, sang, nisse med kakemann. 

Start klokken 15.30 

 



11. Årsplansarbeid. Personalet skal midtveis evaluere årsplanen i januar. Medlemmene i 

SU skal inkluderes i evalueringsarbeidet på SU møtet i februar. 

Foreldrene hadde ingen innspill nå 

I år har årsplanen bare ligget digitalt på hjemmesiden representantene 

opplever det som fint, slik at de som vil les kan gå aktivt inn å lese 

den. 

Det er fint med en setning på månedsbrevet om hvordan avdelingens 

tema er knyttet til årsplanen. 

 

12. Ønske om temamøte 

for foreldre og 

personal? 

Har tidligere hatt Ingrid Lund og Lise Barsøe, Agnes Bjorvand og 

Inger Lise Andersen om barnelitteratur, mobbing, traumer, 

grensesetting og voksenrollen i forhold til små barn hjemme og i 

barnehagen. 

Har vært relativt lav oppslutning, men gode tilbakemeldinger fra både 

foreldre og personal som har vært til stede. 

 

Dialogmøter. Ingrid Lund (UiA), Anne Helgeland (ABUP) og 

Marianne Godtfredsen (Kristiansand kommune) har utviklet en 

Dialogmodell som vi skal ta i bruk på foreldremøter i barnehagene.  

Gruppevis og plenumarbeid med caser for å forebygge og redusere 

mobbing i barnehagen. 

 

Su sine tanker om dette; Gjerne temamøte om aktuelle temaer for 

småbarnsforeldre som grenser, søvn, utestenging, mobbing. 

Foreldrene er litt usikre på hvor mange som stiller til møter vi kaller 

dialogmøter. De som er interesserte i temaet kommer gjerne uansett. 

Blir viktig å motivere foreldre til å komme. Lokke med viktige tema, 

kake og kaffi 

 

13. Dato for nytt 

samarbeidsutvalg 

Torsdag 3. februar 2020 

Tidspunkt:15.30 – 16.45 

 

14. Eventuelt  Fub info 

Brosjyrer delt ut til Su, andre foreldre kan ta de med seg fra 

hyllene i barnehagen 

 

 Møte for alle SU foreldremedlemmer i Kristiansand vil komme.  

Helle sender mailen til både representantene og vara når 

innkallingen kommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


