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Gruppe: SU møte 30. september 

Møtested: Sandal barnehage 

Møtedato/ -tid: Onsdag kl. 19.00 – 20.00 

Møteleder:     Britt Lillian Vaula Referent: Siri L.S/Britt 

Deltakere: Foreldrene: And: Jane Erik Qvam, Svane; Harald Hunsbedt, Fasan; Erik Jordheim, 

Spurv; Rabiaa Rguez, Ansatte; Spurv: Siri Larsen-Svenning, And: Odd Einar Strøm, 

Meis: Hanne Ravndal, Virksomhetsleder; Tron Kjetel Kjørmo og Avdelingsleder; Britt 

Lillian Vaula 

Forfall: Svane; Anne Refsland Tønnessen 

Kopi til:  
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Presentasjon av gruppemedlemmene 
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Eventuelt saker: My kid 

Vi har ikke fått noen avklaring fra kommunen så foreløpig har vi kun avdelingstelefonen så vi 

kan sende vanlig SMS til dere. Vi bruker hjemmesiden Madla-barnehagene som vårt fora ut til 

dere. 
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Leder i SU er: Harald Hunsbedt 

Referent: Siri L. Svenning 
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Madla- barnehagene: 1. januar 2020 ble Stavanger kommune en storkommune og de valgte da 

å gjøre om på barnehagestrukturen. Som da gjorde at Stavanger kommune fikk større 

barnehagevirksomheter. Sandal er nå blitt en del av Madla-barnehagene som består av Bråde, 

Molkeholen, Sandal, Slåtthaug og de åpne barnehagene Hafrsfjord og Smiodden. Tron Kjetel 

Kjørmo er virksomhetsleder for alle disse barnehagene og Britt Lillian Vaula er avdelingsleder i 

Sandal.  

Økonomien nå er at vi må se hele virksomheten bunnlinjen. Hvert bygg har sin økonomi, men 

det er til sist bunnlinjen som er viktig. 

Covid 19: Madla-barnehagene har laget en felles beredskapsplan som sier noe om hvordan vi 

skal jobbe på grønt, gult og rødt nivå. Denne sender Britt ut til alle foreldre/foresatte på mail.  

Da barnehagen i vår ble stengt ned fikk vi ukentlig beskjed om hvordan vi skulle håndtere 

denne situasjonen og vi utførte det som vi fikk fortalt av kommunen. Kommunen bruker vår 
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hjemmeside Madla-barnehagene (forsiden) til å legge ut informasjon om Covid 19 så VIKITG 

å abonnere på nyheter.  

Den nye reviderte smitteveilederen sier noe om at vi nå kan servere måltid slik som før – dette 

gjør hverdagen mye enklere for oss. Nå kan barna smøre selv. 
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Hvordan går det i Sandal barnehage: 

Årsplan arbeid – vi har laget en felles årsplan for Madla-barnehagene hvor vi har en 

felles Visjon: Sammen i undring, lek og glede Vi har og felles verdier som vi vil ha 

særlig fokus på: Omsorg, Tilhørighet, Likeverd og Anerkjennelse. Felles tema LEK dette 

temaet jobbes det med i barnehagen på ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og 

planleggingsdager. Vi har ikke felles møter for hele personalet nå i disse Covid 19 tider. 

Vi har satt den 5 planleggingsdagen til torsdag 12. november det betyr at det er 

planleggingsdag torsdag 12. og fredag 13. november 

Oppstart av nye barn: Vi har hatt oppstart av nye barn på Gult nivå og det har gått greit. 

Vi mangler enda to barn et som starter nå 5. oktober og et som starter 2. november. Vi 

hadde fylt opp med to barn, men det ene slutter og et søkte om permisjon 1 år. I år har vi 

3 – 1åringer på Svane og 1- åring på And. Dette er fordi det er de eldste først. Dette gjør 

at vi vil fremover kunne oppleve å ha veldig mange 3 åringer som skal over på stor 

avdeling samtidig.  

Jobbing på Gult nivå: vi jobber nå på gult nivå og tenker at det kommer vi til å gjøre en 

stund fremover. Avdelingene er 1 kohort/gruppe. Vi har samarbeidende kohorter og de 

deler uteplass. Her hjelper vi hverandre. Vi samarbeider minst mulig inne. Skulle det bli 

nødvendig med tanke på høyt fravær vil vi måtte flytte personal inne. Først ser vi på 

muligheten i samarbeidende kohort før vi ser resten av huset. Den samme som hjelper så 

langt det lar seg gjøre. Alt samarbeid skrives ned.  

Ny hjemmeside; som dere sikkert har fått med dere har vi nå fått felles hjemmeside for 

Madla-barnehagene. Lurt å abonnere på nyheter. 

Måltid; Vi har nå startet med måltid igjen. På gult nivå smører ikke barna selv, men i dag 

fikk vi en glad nyhet og det er at måltid kan gå som vanlig igjen, ikke smitte i mat.  

Personal situasjonen; Vi har pedagoger i all pedagog stillingene. Runar som er som er 

inne på Spurv har 50% studiepermisjon (Masterutdanning) men vi har vært så heldig å 

fått Helin Demirbas som vikar i de 50%. Hun er nyutdannet barnehagelærer. Hvordan 

høsten blir med tanke på fravær på grunn av Covid 19 er noe usikkert. Vi har en felles 

vikarliste for Madla-barnehagene hvis ikke må vi kontakte PVS. Skulle det bli nødvendig 

vil vi gå i dialog med dere om   henting slik at vi kan planlegge bemanningen ved høyt 

fravær. Veldig viktig at dere melder inn så tidlig som mulig om dere tar barnet fri eller 

om det er hjemme pga. sykdom da kan vi lettere planlegge dagen ved eventuelt fravær.  
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Planleggingsdager: 

Når det gjelder fastsetting av barnehagene sine planleggingsdager som er 5 i løpet av 

barnehageåret så er det kommunen som fastsetter 4 av disse dagen vi har mulighet til å sette en 

selv i samarbeid med SU. Madla-barnehagen har fastsatt den 5 planleggingsdagen til 12. 

november det vil da si at det er planleggingsdag 12. og 13. november 2020 

Nissefest: 

Nissefest og andre arrangementer som Foreldrekafe FN dagen, Lucia frokosten blir dessverre 

ikke mulig å arrangere slik vi har gjort da vi ikke kan samle så mange samtidig her i 

barnehagen. Vi ønsker selvsagt å markere det på dagtid sammen med barna og vi jobber med å 

finne en måte å få samlet inn noe penger til FORUT og fadderbarnet. Dere vil få mer 

informasjon så snart vi har funnet en løsning på hvordan vi skal markere disse dagene.  
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Foreldrene: Takk for at dere gjør det beste dere kan med å fortsette med tradisjonene, men med 

nye løsninger.  

Synes barnehagen har håndtert stenging/åpning – og koronasituasjonen godt. 

Møter i SU 

SU har ca. 2 møter i halvåret alt etter hvor mye saker vi har. Tron – Kjetel er ikke med på disse 

møtene bort sett fra det første, men skulle det komme saker som er mer overordnet vil har være 

med. Når det gjelder informasjon som skal ut til SU sendes den til SU leder som formidler 

videre til de foreldrene som er i SU. Saker som er relevant: Økonomi, drift …. Saker meldes på 

forhånd til avdelingsleder Britt Lillian Vaula 

Ta kontakt hvis spørsmål 
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Takk for at dere kom       

 


