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Gjennomgang av forrige referat  

Gjennomgang av jubileumsreferat.  

• Mulig å spise under mingle?  

• Skrive at vi ønsker å få kakene fra morgenen fra.  

• Vi kjent på dette med Fedrelandsvennen og samtykke.  

• T-skjorter, bestiller vi 70 stk. er prisen 80 kr pr stk. ca. 5300 kr for alle barn. Tenker at det kan 
være fint at alle har lik farge og at fargen grønn i utgangspunktet kan være en god farge å gå for.  

 

Jubileumsfesten 

• Preben skal innen kort tid ta kontakt med grim og Rema 1000 og Anita med kiwi.  
o Ønske om bidrag med tallerkener, saft, ballonger, blomster og lignende.  

• Eirik tar kontakt med skrubbsulten i morgen om spons, Preben hører med skolen angående 
lydanlegg.  

 

Status grupper til neste år. 

• Vi er snart i havn på hvordan det vil se ut til neste år. Vi har jobbet i barnehagen med ulike forslag 
som vi skal velge ut ifra. 

• Vi jobber med årsplanen. Gjennomført en evaluering av den på personalmøte av den og legger 
inn endringer.  

• Vi har ett ønske om at vi har 8. august som planleggingsdag. Slik at starten på det nye 
barnehageåret starter for barna 9. august.    

 

Økonomi. 

• Økonomien ser bedre ut nå, vi har fått inn en del refusjoner og vi er nå på – 145.000. 
Sykefraværet er på 9,6 %. Hvor målet er 9 %.  

• For tiden er det en stor utfordring å få inn vikarer.      

• Preben har tatt kontakt med bygg forvalter med tanke på at vi får flere småbarn om utvidelse av 
soverom. 

• Preben har mottatt tegning på sykkelparkeringen. Det var en versjon uten tak, Preben skal legge 
inn i søknaden at vi ønsker tak og han skal sende den. 

 

Neste møte. 



• Nytt møte blir 8.06.22 16.30-18.00 
 

Eventuelt.  

• Forslag om at haiklubben møter hellinga og har noen felles turer i løpet av året.   

• Barnehagen blir ikke malt allikevel denne sommeren, det blir utsatt til neste år.  

• De skal sette i gang med noen radon tiltak, vi har foreløpig ikke fått mye informasjon.  


