
Samvirkeforetaket - Bogafjellbakken Foreldrelagsbarnehage SA 

 

Styrets beretning for 2020 
1. Generelt 

Andelslagets formål er å eie og drive Bogafjellbakken naturbarnehage, på Bogafjell i Sandnes 

kommune på beste måte. Bogafjellbakken naturbarnehage SA, er et samvirkeforetak. 

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 

  

Per 31.12.20 var innbetalt andelskapital på 268 000 kroner fordelt på andelshaverne.  

 

Dette er attende driftsperiode for andelslaget. Styret har i denne perioden bestått av:  

 

Anne Bente Bell  Daglig leder 

Torbjørn Rørtvedt  Styreleder 

Fredrik Rage  Styremedlem 

      Randi Blix Saue  Økonomiansvarlig 

      Vibecke Arnevik  Styremedlem 

      Jaakko j. Heikkinen Styremedlem 

Anita Stangeland  Representant fra de ansatte 

 

Ifølge vedtektene velges styremedlemmene for 2 år om gangen. Det velges 1-2 nye 

medlemmer på årsmøtet, dersom noen melder seg i forkant. 

 

I tillegg har vi en representant fra de ansatte i styret. For denne perioden er Anita 

Stangeland valgt inn i styret som representant fra de ansatte. Det vil bli valg av 

representant fra de ansatte  

  

De som stiller til gjenvalg, er:  

Fredrik Rage 

 

Styremedlem går ut Kandidat 

Randi Blix Saue  

  

 

Prioriterte arbeidsoppgaver for styret denne perioden har vært:  

• Økonomioppfølging 

• Personalsammensetning 

• Oppgradering av bygg og generelt vedlikehold 

 

2. Barnehagebygget 

Barnehagen er nå i sitt 18. år og i den seinere tid har vi oppgradert barnehagen til dagens 

standard. Barnehagen har i 2020 hatt generelt vedlikehold, personalet har benyttet tiden da 

barnehagen var stengt til å male og oppgradere kosmetisk innendørs i barnehagen. Vi har hatt 

takstmann inne for å få oversikt over byggets standard.  

 

3. Arbeidsmiljø og personalet 

Ved utgangen av 2020 har vi følgende fordeling av personalet 

 

 



Stilling Årsverk 

Styrer 1 

Ass. Styrer 0,4 

Barnehagelærere 7,6 

Barne- og Ungdomsarbeider 9 

Omsorgsarbeider 1 

Pedagogisk medarbeider 2 

Lærling Barne- og ungdom 1 

Sum 22 

  

Vi har bedriftshelsetjenesten, Spir Helse, som er inne for å kartlegge og tilrettelegge ved 

behov. Arbeidsmiljø undersøkelse er planlagt gjennomført i mars 2021. 

 

4. Økonomi 

Regnskapsåret 2020 gikk vi med et overskudd på 430 773 kr.  

Per 01.03.21 har vi 3 468 934,11 kr fordelt på ulike kontoer. 

 

5. Administrasjon 

❖ Styret skal se til at barnehagen driftes eter gjeldende lover og regler. 

❖ HMS  

❖ Barnehagen har valgt verneombud – Ranja Tjelhovd. 

❖ Vedtekter – Det har blitt utarbeidet nye vedtekter for samvirkeforetaket og 

barnehageloven, disse legges frem og godkjennes på årsmøtet mars 2021. 

❖ Det har i 2020 blitt utarbeidet styreinstruks, og gjennomgått styrekurs for 

medlemmene i styret. 

 

6. Budsjett for 2021 

Inntekt for 2021 er foreløpig beregnet til kr 15 566 572 kr. 

Lønnsøkning for 2021 er lagt inn på 2,9 % 

Barnehagen har budsjettert med et overskudd på 875 059 kr. i 2021. 

 

7. Videre arbeid 

I året som kommer vil styret i tillegg til faste administrative rutiner, jobbe med følgende 

saker: 

❖ Det planlegges oppgradering av barnegarderobene i begynnelsen av 2021. 

❖ Generelt vedlikehold. 

❖ Fortsette arbeidet med å stabilisere økonomisk drift. 

❖ Forsterke profilen til barnehagen. 

❖ Forbedre digitale verktøy. 

 

Torbjørn Rørtvedt             Randi Blix Saue                      Fredrik Rage 

Styreleder                          Økonomiansvarlig                  Styremedlem 

 

 

Vibecke Arnevik    Jakko J. Heikkinen                    Anita Stangeland 

Styremedlem   Styremedlem                   Representant fra de ansatte. 

 


