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Sak Innhold Kommentar 

1. Status for barnehagen  
 

Stort sykefravær, jobber for å ha stabile vikarer. 
Flytter rundt på ansatte for at det skal være nok pedagoger 
på hver avdeling og mest mulig fulle stillinger. 
Har vært langtidssykemelding på hver avdeling. 
Studenter på Krabbe og Makrell ut over våren. 
Elever på Krabbe, Bragdøya og Makrell 
Starter opp med medarbeidersamtaler for alle ansatte nå. 
Ansattes ønsker er med å påvirke hvordan personal 
sammensetningene ser ut til høsten. 
Vi starter også prosessen med gruppesammensetninger av 
barn nå før hovedopptaket begynner etter 1.mars. 
Det er pr i dag fulle grupper og mange barn på venteliste. 
Alle ansatte på førstehjelpskurs i slutten av mars. Vi har dette 
hver 18 mnd. 
 

2. Her og nå runde  
Oppsummering fra 
avdelingene ved 
ansatte og 
foreldrerepresentanter 
 

Makrell 
Avdelingen har i januar jobbet mye med sanser, høre, føle, 
smake, se. I februar er fokuset samspill og rollelek. 
Relasjoner barn – barn og barn – voksen. Det legges til rette 
for ulike lekemiljøer både inne og ute for å skape motiverende 
lek og aktiviteter for barna.  
 
Innspill fra foreldrene: 
Det stilles spørsmål ved om barna på onsdagene må sitte 
inne lenge fullt påkledd om morgenen før de går ut. 
Barnehagen har sagt at de ønsker at barna kommer ferdig 
påkledd om morgenen på onsdagene når avdelingen skal på 
Bragdøya. Dette for at personalet skal kunne hjelpe alle med 
å spise og gjøre alle klare til tur så de rekker båten kl 9.20. 
Det er dere kjempeflinke til. Tusen takk for at dere gjør det! 
Fra 07.00 til 07.30 er det to ansatte på jobb i barnehagen. 
Når klokka blir 7.30 kommer to ansatte til på jobb. Så fra 
07.30 går Makrell barna og ansatte ut sammen med 
Bragdøya barn og ansatte. Barna som spiser inne får 
dressene brettet ned, jakker og luer tas av etc. mens de 



spiser frokost inne. Personalet opplever ikke at barna blir for 
varme den perioden de er inne fra de kommer om morgenen 
til de går ut rett over halv åtte. 
Hvis du som foreldre opplever dette, bes du ta direkte kontakt 
med den ansatte som er på jobb om morgenen og lag en 
avtale for ditt barn. Vi prøver i størst mulig grad å tilfredsstille 
alles behov.  
 
Det stilles spørsmål om barnehagen har gode nok rutiner for 
bytte av våte klær hos barna, da noen foreldre har opplevd at 
barna har vært våte når de har vært ute og lekt på 
ettermiddagen ved henting.  
Noen barn sier ifra når de er våte, andre gjør ikke. Alle barna 
sjekkes jevnlig av ansatte om de er våte og skiftes på hvis de 
er det. Dette har barnehagen rutiner for på tur, når de 
kommer tilbake fra tur, og før mellomvakta går for dagen. 
I tillegg ser personalet hva barna leker med, og har de lekt 
mye med vann eller det regner veldig sjekkes de selvfølgelig 
utenom faste sjekkpunkter.  
Temperatur i luft og om barnet fryser er også med på å 
påvirke hvor raskt bana blir skiftet på.  
Langt nok regntøy og strikk under støvler er med på å hjelpe 
for å unngå at barna blir våte. 
 
Noen foreldre synes at barna er for mye ute, spesielt på 
onsdagene når de er på tur på Bragdøya om formiddagen.  
På dager der barna er ute resten av dagen etter tur kan barna 
ha hele dagen ute. Noen foreldre kommenterer at ikke har 
valgt en naturgruppe og derfor ønsker at barna også skal 
være inne deler av dagen. 
Skårungen barnehage driver mye av vårt pedagogiske 
opplegg både ute og inne. På dager der vær og føre tillater 
det opplever vi at barna får et fullverdig pedagogisk tilbud 
både ute og inne. Barna har et lavere konfliktnivå ute og det 
blir mindre støy. Vi veksler med å ta alle inn på do og til 
skifting etter tur. Er det barn som er kalde spiser vi gjerne 2. 
måltidet inne for å få opp temperaturen, evt ta på mer tøy, før 
vi går ut igjen. 
 
Det kommenteres at garderobene ofte er rotete og at klær 
kan ligge i feil hyller.  
Barnehagen kan godt se at vi legger klær i feil hyller og at 
klærne ikke alltid kommer på riktig sted.  
Vi prøver å rydde så mye vi har tid til sammen med barna og 
vi jobber for at barna skal bli så selvstendige som mulig å 
rydde etter seg selv. Med mange barn som skal kle av, på 
eller skifte på en gang hender det fort at noe kommer feil. 
Dere er flinke til å navne klær, det gjør jobben mye lettere for 
oss. Tusen takk! Vi setter også pris på om dere med jevne 
mellomrom rydder i deres eget barns hylle og boks med 
skiftetøy. Gjør vi jobben sammen blir det enklere for oss alle, 
og ansatte kan bruke tid sammen med barna til lek, omsorg 
og pedagogisk arbeid i stedet for rydding. 
 
 



Bragdøya  
Bragdøya har hatt omrokkeringer i personalet p.g.a sykdom, 
det jobbes for at miljøet skal være så stabilt for barna som 
mulig. Etter desember trengte barna litt hjelp til å komme inn i 
vanlige rutiner. Det har vært mange gode dager på øya. 
Siden det har vært så mildt vær har temaet med «Naturen om 
vinteren» gitt barna mindre førstehåndserfaringer enn 
avdelingen ønsker. Men de har snakket, sett bilder og funnet 
det de kan på øya.  
 
Innspill fra foreldre 
Det er kommet ønske om at Bragdøya avdelingen skal ha fire 
dager på øya slik det var tidligere, før august 2018 da den 
nye pedagog og bemanningsnormen kom. 
Barnehagen ønsker også sterkt at barna er mest mulig på 
øya, men vi har de ansattressursene som loven sier vi skal 
ha. Hvis vi skal få til kabalen med riktig antall timer på jobb for 
hver ansatt ville vi måtte ha flere korte dager på øya i stedet 
for tre fulle dager. Altså flere dager da gruppen skulle dra ut 
med 11 båten.  
Dagene der gruppen har kortere dager på øya skaper mindre 
ro til lek, arbeid med tema og fordypning fordi mye av tiden 
må brukes til rutinesituasjoner. Skårungen ønsker å prioritere 
tre hele dager på øya og to dager på land for å skape best 
mulig læringsmiljø for barna på øya. Personalet jobber også 
fleksibelt med noen litt lenger dager og andre litt kortere 
dager for å få dette til.  
 
Det er kommet ønske om at barnehagen skal ta portrettbilder 
også på høsten når vi tar gruppebilde.  
Dette har vært en sak i SU tidligere, da landet vi på at dette 
tilbudet der man tar gruppebilde tidlig på høsten og foreldrene 
selv kan ta med seg barna sine til fotografen for å ta 
portrettbilde som en del av pakken med gruppebildet. 
Dette for å ikke skape kjøpepress for foreldre, barn som blir 
lei seg hvis de ikke skal bli tatt bilde av, barn som blir lei seg 
for å skulle bli tatt bilde av og en ekstra dag på land for 
Bragdøya barna for å få til alle søsken bilder osv. 
Fotografering for neste høst er allerede bestilt, så tilbudet vil 
bli det samme høsten 2020. 
 
Krabbe  
To nye barn i januar, endelig full gruppe. De nye finner seg 
godt til rette. Leken står i fokus, god utviklende lek det 
avdelingen jobber mye med relasjoner.  
Deler gruppen mye for å dekke de ulike barnas behov. 
Tema er Bukkenebruse som de jobber med eventyret med 
konkreter, bøker, sanger og etter hvert formingsaktiviteter. 
Studenter i ledelsespraksis. 
Ingen innspill fra foreldregruppen. Siri forteller at det er helt 
ok å legge ut soveposene i vognene om morgenen. Bra når 
posene henger på plassene i stedet for i Ikea-bag på stativet. 
 

3. Foreldreundersøkelsen 
 

68,75% som har svart 
Totalt sett 4,8 i tilfredshet med barnehagen.  



5 er beste skår. 
To av 30 spørsmål fikk skår under fire poeng. Alle andre over. 
Foreldrerepresentantene fikk utdelt resultatene på alle 
spørsmålene. 
Spørsmål med høyest skår 4,9 og 4,9 poeng: 
 «Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns 
sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)» 
«Jeg har inntrykk av at mitt barn trives i barnehagen» 
Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig 
lek og aktivitet» 
«Jeg opplever at mitt barn føler seg trygg på personalet i 
barnehagen» 
«Jeg opplever at personalet er engasjerte i mitt barn» 
«Jeg opplever god dialog med barnehagen om mitt barns 
utvikling» 
«Jeg opplever at barnehagen legger til rette for mitt barns 
språkutvikling 
Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer 
mitt barns nysgjerrighet til å lære» 
 
Det som utmerket seg med lavest skår er hvor fornøyde 
foreldre er med barnehagens  
Mattilbud – 3,7 poeng 
Barnehagens lokaler – 3,3 poeng 
 
SU snakket omkring resultatene og hva barnehagen kan 
gjøre for å forbedre disse resultatene.. 
 
Foreldregruppen har ulike meninger i forhold til ønsker om 
mat og hvor mye personalet skal være borte fra barna for å 
bruke tid på å lage mat og rydde opp. All mat som lages i 
barnehagen, rydding og oppvask gjøres av  
grunnbemanningen på avdelingene.  
Hvis det er ønske om flere varmmatmåltider betyr det voksne 
borte fra barna, eller annen organisering av dagsrytme for at 
barna skal være med i matlagingen.  
Barnehagen legger opp til at barna på Krabbe og Makrell skal 
få sunn og variert mat, både brødmåltider, varmmat en dag i 
uken, og annen mat barna spiser.  
På Bragdøya spiser barna bare nistepakker og betaler derfor 
heller ikke kostpenger. Det som lages av mat på Bragdøya er 
mer som pedagogiske aktiviteter ut fra de rammene  
Det står på månedsplanene hvilke dager det er varmmat og 
det står på tavlene hva de har spist den dagen slik at 
foreldrene kan ha oversikt over hva barna spiser.  
 

4. Status Økonomi v/ 
Helle 

Overskudd på nesten 90 000 i 2019. 
Budsjett for 2020 har litt strammere rammer enn i 2019. 
Innsparingskrav i hele oppvekst. 
Ingen rom for å tjene penger på andre organiseringer. 
Barna stykkpris finansieres, bemanning styres av 
barnehageloven 
Lønn er definitivt den største posten på budsjettet med mer 
enn 95% av hele budsjettet.  
 



5. Oppgaver for 
samarbeidsutvalget 

Noe Su ønsker å bidra med? 
Foreldrerepresentantene har laget Facebook grupper på hver 
avdeling. 
Her er det noe aktivitet. 
Hvis det er ønske om dugnad på Bragdøya er foreldrene mer 
enn villige til å stille på det. Det har kommet frem ved flere 
anledninger. Barnehagen er i en så heldig posisjon at 
Bragdøya Kystlag hjelper med veldig mange behov gruppen 
har på øya. Hvis det dukker opp nye ting tar vi gjerne kontakt. 
 
 

6. Foreldremøte i vår  Dialogmodellen https://dialogmodellen.no/ 
 
Arbeid mot mobbing og utestengelse blant barn og unge. 
Model som er tilgjengelig for alle utviklet av lokale ressurser 
på UiA, ABUP, Fub. 
Satsning i Kristiansand kommune. Barnehagene skal 
gjennomføre det en gang hvert barnehageår. 
Møter der foreldre og personal diskuterer caser i grupper om 
hva vi kan gjøre for å forebygge mobbing blant barna i 
Skårungen barnehage og kommer med tiltak. 
Møtet blir onsdag 11. mars  
 

7. Årsplansarbeid  Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet, som 
synliggjør hvordan vi jobber med jobbet med fag, 
rammeplanen og satsingsområdene i hverdagen.  
Vi ansatte jobbet med status og evaluering av årsplanen for 
inneværende år på planleggingsdagen 2. januar. 
Vi kommer til å jobbe med neste års utgave i løpet av våren 
etter påske. 
Årsplanen skal godkjennes i SU. Dere er hjertelig velkommen 
til å være aktive i arbeidet med den. 
Su ønsker utkast til årsplan som medlemmene kan komme 
med innspill til pr mail.  
 

8. Dato og tidspunkt for 
eventuelt nytt SU 

Etter foreldremøte hvis det kommer frem saker på 
foreldremøtet som må følges opp. 
Eventuelt etter utkast til årsplanen har kommet ut hvis det er 
noe som behøver å snakkes om i fellesskap. 
 

9. Eventuelt  
 

Ingen saker til eventuelt 

 

https://dialogmodellen.no/
https://dialogmodellen.no/

