
Samarbeidsutvalget 09.02.22 

Tilstede: Frida, Marthe, Anita, Ingvill, Eirik (ref.) og Preben  

Agenda: 

Foreldreundersøkelsen 

Smittesituasjonen 

Økonomi. Resultat 2021 og nytt budsjett 

50 års jubileum 

Evt: 

- Overgang internt i barnehagen 

- Status på sykkelparkering  

 

Vi starter møte med å godkjenne innkalling og en gjennomgang av forrige møte. 

 

Foreldreundersøkelsen 

Vi har en svarprosent på 61,9%. Det er ønskelig med høyere andel, men sier oss fornøyd.  

Ute- og innemiljø 

 Snitt på 3.9 

Vi har gjort tiltak på sikkerhet på uteområdet. Vi ser at bakken som sykles i kan være og oppleves 

som skummel.  

Relasjon mellom barn og voksen 

 Snitt 4.3 

Vi scorer i utgangspunktet godt på denne, snittet blir veldig trukket ned på grunn av opplevelsen av 

bemanningstettheten  

Barnets trivsel 

 Snitt 4.6 

Informasjon 

 Snitt 3.8 

Vi har store rom for forbedringer. Bilder av vikarer skal henges opp på tavle så sant vi vet hvem som 

kommer.  

Barnets utvikling 

 Snitt 4.7 

Medvirkning  



 Snitt 4.3 

For å sikre oss foreldrenes medvirkning har vi samarbeidsutvalget hvor alle foreldre kan komme med 

innspill til barnehagen.  

Henting og levering 

 Snitt 4.3 

Tilvenning og skolestart 

 Snitt 4.6 

Mange gode erfaringer med måten vi gjorde det med overgangen internt i barnehagen med at barna 

fra marihøna kom over før sommeren og skolebarna var en egen gruppe før ferien. Dette er en 

løsning er krevende bemanningsmessig, men vi ønsker å se på løsninger som gjør at vi kan fortsette 

med dette. 

Tilfredshet  

 Snitt 4.4, sist undersøkelse var 4.2 

 

Smittesituasjonen 

Smittesituasjonen har gått litt opp og ned, nå for tiden er det rolig sammenlignet med andre plasser. 

Vi er i full drift, og er på grønt nivå. Dersom vi skulle havne i en situasjon hvor det er stort 

smittetrykk kan vi søke om å redusere åpningstid.  

Barn skal være hjemme ved feber eller dårlig almenntilstand. 

Når det oppstår smitte informeres dette ut til gruppene som på pårørt.   

Økonomi 

Vi gikk i underskudd på 304.000, underskuddet er nå på 134.000 etter fondet ble brukt opp. Mye av 

budsjettet går på vikarbruk spesielt knyttet til korona pandemien.   

50 års jubileum 

Slå sammen jubileum sammen med sommerfesten. Til neste møte må vi se nærmere på 

organisering, dato og andre forberedelser.  

Overgang internt i barnehagen 

Hva har barnehagen fokus på når de skal plassere barna som kommer fra marihøna. Barnehagen har 

fokus på relasjoner, gruppesammensetning og kjønn.   

Status på sykkelparkering  

Preben setter dette på agendaen sin. Det må først undersøkes hvor vi kan søke midler, Anita og Frida 

skal hjelpe med å undersøke hvor det kan søkes. Preben tar kontakt igjen med de som har ansvar for 

uteområdet (parkvesenet).  

Måltid 



Nå er vi tilbake til å lage ett av måltidene i barnehagen hver dag. Vi i barnehagen ser at det enda er 

sårbart dersom ansatte blir syke. Mandager har vi fiskekaker, og resten av uka har vi smøremåltider. 

Vi ønsker å ha varmmåltid, men ser at vi trenger en gradvis økning mot å ha det hver uke.       

Frukt: Alle tar med felles frukt på mandager, tirsdager og onsdager 

Parkeringsskilt  

Forlaget om parkeringsskilt ble sendt og avslått av kommunen. Vi ser fortsatt at flere foreldre på 

skolen bruker parkeringen. Vi sender en påminnelse til skolen. 

Fotografering 

Stort sett fornøyd med bildene som ble tatt. Fikk tilbakemelding om at det kunne vært flere 

søskenbilder. Vi fortsetter med samme fotograf.  

 

Nytt SU-møte er satt opp 16.mars 16.30-18.00 

 

 

 

 


