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Samarbeidsutvalget 

Møtested: Kjøkken, Molkeholen barnehage 

Møtedato/ -

tid: 

Mandag 12 oktober – klokken 19.00-21.00 

 

Deltakere: Su representanter, avdelingenes representanter, Tron Kjetil Kjørmo og Margareth 

Olsen. 

Kopi til:  Alle foresatte i Molkeholen barnehage på hjemmesiden 

 

   DATO 

   13.10.2020 

Sak nr.:  

13/20 Presentasjon av gruppemedlemmene  

Kort presentasjonsrunde 

 

14/20 Presentasjon Madla Barnehagene ved Tron Kjetil Kjørmo, Virksomhetsleder 

1. januar 2020 ble Stavanger kommune en ny storkommune og barnehagestrukturen 

ble endret. Molkeholen er nå en del av Madla-barnehagene som består av Bråde, 

Sandal, Slåtthaug, Hafrsfjord (åpen barnehage) og Smiodden (åpen barnehage). 

Tron Kjetel Kjørmo er virksomhetsleder og Margareth Olsen er avdelingsleder i 

Molkeholen. 

Hvert bygg har sin økonomi, men total økonomi må ses i hele virksomhetens 

bunnlinje. 

Madla-barnehagene har laget en felles beredskapsplan for Covid-19 som sier noe 

om hvordan vi skal jobbe på grønt, gult og rødt nivå.  

Vi har nå fått enda en ny reviderte smitteveileder som åpner opp litt på 

restriksjoner, eks mat- vi kan nå ha smøremåltid.  

Vi har sammen laget en årsplan for Madlabarnehagene og ønsker fremover å dra 

nytte av at vi er flere fagfolk som kan arbeide på tvers og lære av hverandre.  

 

 

 

15/20 Su – Su sitt mandat, rolleavklaring og valg av leder, nestleder. 

Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og er 

ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontakt skapende og samordnende 

organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innehold.  

Kontakt skapende: dugnader, temakvelder og ulike markeringer  

Drift: være med å drøfte bh ideelle grunnlag samt fastsette årsplan for den 

pedagogiske virksomhet.  
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Valg av roller for barnehageåret 2020/2021: 

Leder: Pia Hellevik 

Nestleder: Christin Emilie Eide 

Medlemmer: Marte Johanne Tangeraas Hansen og Hege Iren Pettersson 

 

16/20 Status i Molkeholen 

Våre småbarns avdelinger, Solsikkene og Blåklokkene, har høstet gode erfaringer 

på tilvenning på avstand til foresatte og avdelingene er godt i gang. De nye 

garderobene oppleves som et stort positivt løft i hverdagen.  

På våre store avdelinger, Bjørnehiet og Løvehulen, har også tilvenning på de som 

kom fra småbarnsavdeling gått veldig fint.  

Superklubben i år er en stor gruppe, totalt 19 barn som skal begynne på skole til 

neste år. De vil i år være avdelingsvis grunnet størrelse samt kohort rammene som 

Covid-19 legger føringer på. Planene vil være samkjørt og vi vil tilrettelegge for noe 

samlæring ute.  

 

17/20 Kommunikasjonskanaler 

Vi ønsker å minne om at hjemmesiden er hovednøkkelen til kommunikasjon når 

informasjon blir delt. Viktig at foresatte abonnerer på nyheter da det er her Stavanger 

kommune varsler om det blir lokale / nasjonale endringer som berører oss som 

virksomhet. 

 

Vi vet og erfarer at hente og leverings situasjon er annerledes i denne tid, men send en 

sms om det er noe vi bør ha beskjed om, eller ring. Det er også mulighet til å avtale en 

samtale om det er behov for det.  

 

18/20 Smøremåltid/ pedagogisk arbeid 

Erfaringer personalt gjør seg nå når vi har startet opp smøremåltid er at det tar 

mye kapasitet av tilstedeværelse for barn ved forberedelser/etterarbeid.  

 

SU sine innspill og refleksjoner om måltidet.  

1) Foresatte ønsker smøremåltid fortsatt da det avletter hjemmesituasjon 

for matbokser  

2) Smøremåltidet er en rimelig løsning (300 kroner pr mnd) 

3) Se på muligheter for å finne avlastning for personalet på forberedelser til 

måltid.  

4) Se på muligheter for matboks, for et av måltidene. 

5) Kartlegging i foreldregruppen  

 

 

19/20 Foreldresamarbeid – endringer grunnet Covid-19 

FN kaffe 

Inntektene går til FORUT, barna vil lage et kunstverk som de vil selge til 

foresatte/besteforeldre.  

Avdelingen vil se på mulig løsninger på dette digitalt ved bilder og kanskje en filmsnutt 

fra avdelingen.  



 

  

Grøtfest  

Utgår og blir gjennomført i nissefesten til barna og feires på huset, i hver sin 

kohort/avdeling.   

Avdelingen vil se på mulig løsninger på dette digitalt ved bilder og kanskje en filmsnutt 

fra avdelingen. 

 

20/20 Eventuelt  

Foreldreundersøkelsen 2020. 

Fra 1. november kan foreldre svare på foreldreundersøkelsen. 

Undersøkelsen gir foreldre og foresatte mulighet til å si sin mening om 

barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Vi bruker 

informasjonen fra undersøkelsen til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Blir også 

publisert deler av resultatene på barnehagefakta.no og udir.no/statistikk. 

Siste frist for foreldre til å svare er 20. desember 2020. 

 

Håndhygiene: 

Barnehagen har i samråd med smittevernkontoret utarbeidet rutiner for håndhygiene 

under rehabiliteringsperioden av garderober på Løvehulen og Bjørnehiet. Smittevern 

godkjente utstrakt bruk av våtservietter som en del av håndhygienerutinen.  

 

 

  

Fravær meldes: Margareth Olsen–mail: margareth.olsen@stavnager.kommune.no  
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