
Samarbeidsutvalget (SU-møte) – 7.juni 2017.  

 

Espen Veggeland Håland, Mariell H. Waagønes, Vidar Nilsen, Kristin Jordal, Trine Lise 

Hallsteinsen, Anne Lene Gashi og Preben Isaksen.  

 

 

Referat fra forrige møte – godkjent.  

 

Innkalling til SU-møte 7.juni 2017 – godkjent.  

 

Sommerfest 

Onsdag 14.juni kl. 16.30. Barnehagen stiller med griller. Hvis det regner blir grillene satt opp 

under halvtak.  

Lapp kommer opp på døra, sammen med kakeliste og lite over hvem som kan hjelpe til før 

og etter festen.  

 

Økonomi – budsjett og regnskap 

Oppdatert for mai – overskudd på 15.000 kr.  

 

Opptak 

Pr. 7.juni har vi 2 plasser ledig i barnehagen. Ingen barn over 3 år på venteliste. Det står 

mange barn under 3 år på liste, men her må man ta hensyn til areal og bemanning før man 

evt tilbyr flere småbarnsplasser.  

Aldersinndelte grupper – hva tenker man om å blande 3-og 4-åringene? Tusenbeinet kan bli 

en stor og utfordrende gruppe. De er 17 stk per dags dato.  

 

Gapahuk – Grønndalen og Hestefallstjønn 

Grønndalen må søkes på nytt til høsten. Ved Hestefallstjønn ble ikke første tegning godkjent 

siden det var lukking på den. Kristiansand eiendom, parkvesenet, har gått med på å bygge 

en trelavvo inne ved Hestefallstjønn. Den blir noe større enn den som ligger bak skolen. 

Byggingen av lavvoen begynner etter sommerferien.  

 

 

 

 

 



Eventuelt 

 

Kryssevakt: Det har skjedd flere ganger at kryssevakten ikke står i gangen etter kl. 9.00. Det 

kommer barn da også. Den skal jo egentlig står der til kl. 9.30.  

Tas opp til diskusjon om kryssevakten trenger å stå der til 9.30. Kryssevakten kan føle seg 

litt «unyttig» i ganga etter kl.9.00 når det ikke kommer så mange barn da.  

Finne en ordning så alle vet at barna f.eks. blir krysset inn selv om det ikke er noe kryssevakt 

i ganga.   

 

Vikarer: Møter nye fjes hele tiden, og foreldre ikke vet hvem det er. Vikarer hilser ikke på 

foreldre. Ønske fra foreldre at det blir sendt ut melding til foreldre om hvem som skal være 

vikar på gruppen ved sykdom.  

En tavle med bilde av hvem som er på jobb hver dag.  

 

Barn i yttergang: Det oppholder seg barn i yttergangen uten at det er voksne til stede der og 

passer på. Mange barn sniker seg ut på egenhånd. Garderoben er også et lekeareal for 

barna. Lek med voksne i ganga? En strukturert lek.  

Det er mye mindre barn i garderoben enn det var før. Mindre løping og litt mer ro. 

 

Foreldresamarbeid: Kommunikasjon fra barnehagen. Mange som har snakket med 

barnehagen om ting, men det skjer ikke noe. Småting som folk ønsker at skal bli bedre. 

Foreldre er veldig fornøyd med barnehagen. Foreldresamarbeid i det daglige er flott. 

Dialogen er viktig for mange foreldre er usikre. Dialogkaffe, foreldremøter, mobbekaffe etc.  

 

T3: 

Resultatene skal barnehagen gå igjennom sammen med Kristin Rosen og Marianne 

Godtfredsen. Hva har kommet fram, og veien videre. Hvilke fokusområder skal barnehagen 

ha.  

 

 

 

Referent: ALG 


