
Samarbeidsutvalget 16.03.2022 

 

Til stede: Marthe Skålvoll Stensland, Frida Hansen Apelseth, Linn Michelle Aksnes-Falkum, Eirik 

Pedersen (ref), Ingvill Skåle Knutsen, Anita Skuland Andås, Preben Isaksen 

Agenda: 

• Godkjenning av innkalling 

• Sykkelparkering 

• Status opptak  

• 50 års jubileum 

• Saker fra foreldre 

• Neste møte 

• Eventuelt 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent 

Oppsummering av forrige SU 

Gjennomgang av forrige referat.  

• Foreldreundersøkelsen 

• Smittesituasjonen 

• Økonomi 

• 50 års jubileum 

• Overgang internt i barnehagen  

• Status sykkelparkering  

• Måltid 

• Frukt 

• Parkeringsskilt  

o Preben sender en påminnelse til skolen 

• Fotografering  

Sykkelparkering 

Frida har undersøkt hvor vi kan søke penger. Sparebanken sør er mulig å søkes hos gjennom 

SU. Dersom det er under 20.000 er det mulig å søke månedlig, er det større sum er det hvert 

kvartal. Preben har vært i kontakt med en rådgiver i sykkel og transport. Fikk tilbakemelding 

av midlene for dette året, vi er satt opp på lista. Utfordringer med plassering av 

parkeringsplass, vi må ta kontakt med parkvesenet og så ta kontakt med plan og bygg. Dette 

er anbefalt å få på plass før vi søker. Status nå er at vi venter på at parkvesenet skal komme 

på befaring.    

Status opptak  



Preben har vært på opptaksmøte og vi kan snart begynne prosessen på sammensettingen av 

gruppene. 

50 års jubileum 

Vi har valgt å slå sammen sommerfesten med jubileumsfest. Datoen er satt 14.06.22. Vi skal 

fortsette å jobbe med planlegging frem mot neste møte. 

Saker fra foreldre 

• Ingen sak å melde, men de ansatte fortjener fremsnakk. Takk for den flotte jobben 

dere gjør. 

• Når er blir det overføringsmøtet. Det blir før 1. mai.  

Neste møte 

Neste møte blir 20.04.22 

Eventuelt 

• IST blir byttet ut med Visma flyt skole/barnehage. Kommunen har avtale ut november 

med IST. Systembytte skal gi oss noe nye muligheter. 

• Ønske om ukesrapport på IST 

o Tilbakemelding om at det er veldig gøy med ukesrapport. Veldig positivt med 

bilder. 

• Bygg 

o Hele barnehagen skal males i sommer (28,29 og 30). Det er noe råte som også 

skal utbedres.    

o Vi har enda en del hærverk, det er noen som liker å leke med ild. Det var 

prøvd å sette fyr på benken som stod ved siden av veggen. Dette blir meldt inn 

videre til kommunen. Vi oppfordrer alle til å holde et øye med barnehagen på 

ettermiddag/kveld.  

• Vi arbeider med utviklingsarbeid 

o Vi har gjennomført en ståstedsanalyse hvor vi ansatte har evaluert hvordan vi 

jobber. Dette har vi brukt personalmøter på utformer et utviklingsarbeid. Vi 

har landet på at vi skal videreutvikle temabasert lek hvor vi tar utgangspunkt i 

temaet vi jobber med og skal bidra til å inspirere til felles erfaringer.  

 


