
Samarbeidsutvalget, onsdag 20.04.22 
Sted: Tinnstua barnehage 

  

Marthe Skålvoll Stensland, Frida Hansen Apelseth, Eirik Pedersen, Anita Skuland 

Andås, Preben Isaksen 

  

Gjennomgang fra forrige gang. 

Kort gjennomgang fra forrige referat.  

Godkjenning av innkalling 

 Innkalling godkjent.  

50 års jubileum 

 Is er i boks, til ca. 120 personer.  

 Invitasjon  

  Familie (Søsken og foresatte)  

Vi lager en invitasjon hvor de melder seg på for få en oversikt over hvor mange 

som kommer. Har også på lappen om noen har lyst til å bidra med mat (kake, 

boller, frukt og fingermat). Vi i barnehagen lager invitasjonen og videre bringer 

vi til SU om hvem som ønsker å bidra. Bidra med rydding.  

Invitasjonen sendes ut i løpet av neste uke. En ukers frist for å svare.  

Legge inn i invitasjonen om det er noen firma som ønsker å sponse 

arrangement.  

Mat: I barnehagen blir det pølser på dagen også blir det foreldrenes bidrag på 

ettermiddag + kake. 

Innslag fra barnehagen: De som har ansvar for haiklubben planlegger barnas innslag. 

Alle gruppene bidrar med underholdning. 

Tidspunkt: 15.30 (hovedprogram fra 16.00)-17.00   

Tale fra representanter i SU og Enhetsleder. Huske å takke for bidrag.  

Sitteplass: de som ønsker stoler, må ta med selv. 

Pynt: Ballonger med tall og flotte farger. Sjekke ut om det er mulig å få tak i t-skjorter. 

Blomster (lage, kjøpe og plukker blomster selv). 

Spons: 



Preben hører med REMA 1000 om de har lyst å bidra til festen. 

Anne Lene og Anita hører med KIWI om de har lyst å bidra.  

Lyd: Vi må bruke noe form for lydanlegg. Preben tar kontakt med kommunen 

om de kan bidra med det. Eirik kan høre med skrubbsulten om de har noe 

lydanlegg vi kan låne eller bidra med.  

Preben hører med Grim bakeri 

Dersom ordfører eller varaordfører kommer er det vanlig med å takke med en blomst.  

Status opptak  

Skulle ønske vi hadde kommet lengre. De barna som har fått plass, har takket ja. Vi 

skal starte mandag 25.04 med å se på sammensettingen av gruppene til neste år. Vi 

har fått fullt opp alle plassene og flere barn på venteliste.    

Økonomi 

I januar og februar var det veldig høyt fravær hos personalet. Nå i mars har det vært 

lite fravær. Dette gir resultater på budsjettet. Ekstrapersonal er noen som lønnes av 

barnehagen, som vi får refundert i ettertid. Derfor er det foreløpig litt vanskelige tall å 

lese. Budsjettet er nå på minus ca. 353 000,- Vi vil få ett bedre bilde over økonomien 

nå vi nærmer oss sommeren. 

Saker fra foreldre 

 Ingen saker fra foreldrene.  

Neste møte 

 Onsdag 18.mai blir det nytt møte.  

Eventuelt 

  


