
Samarbeidsutvalget 02.11.21 

Til stede: foresatte: Marthe, Frida og Jostein (vara) 

Til stede: personalet: Ingvill, Anita, Preben og Eirik (referent).  

 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent. 

Samarbeidsutvalgets oppgaver og roller 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha foreldreråd og et 

 samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i 

 barnehagen, slik at hver gruppe er representert.  

Saker av viktighet, som samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt: forslag til budsjett, 

 driftsendringer. 

Årsplanen skal godkjennes av SU, det skal være mulighet til å komme med innspill. Vi 

 trenger innspill av foresatte dersom det må endres på noe. 

Kommunen har tilsyn over virksomheten.  

Samarbeidsutvalget konstituerer seg 

Jostein og Kristin er vara.  

Leder: Frida  

Nest leder: Marthe 

Referent: Eirik  

Tilbakemeldinger oppstart 

Det er godt å slippe alle tiltakene, barnehagen har fått tilbakemelding fra foreldre som synes 

det er godt at barna får besøkt de andre gruppene. I barnehagen har vi fått noen erfaringer 

fra pandemien som vi har ønsket å ta med oss videre til grønt nivå. I barnehagen har vi valgt 

å fortsette med ute og inne tid som bidrar til at vi i  mindre grupper og kan ha bedre 

oppfølging. 

Overgangen internt fungerte på en god måte. Innkjøringen ble over lengre tid og vi har fått 

gode tilbakemeldinger på dette. Løsningen hvor skolebarna var sammen før de begynte på 

skolen fungerte også godt. 

Trygt og godt barnehagemiljø 

Trygt og godt barnehagemiljø har blitt gått igjennom på foreldremøte. Det er  

 lovpålagt å jobbe med et trygt og godt barnehagemiljø. Informasjon om dette ligger 

 inne på Kristiansand kommune sin hjemmeside. 



https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagetrygg/docs/doc_8416/ind

ex.html?f   

Vi ser på årshjulet for barnehagens forebyggende arbeid.    

Foreldreundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen kommer i løpet av uken. Barnehagen løfter opp at det er i 

 utgangspunktet en lang frist. Vi har mulighet til å korte ned tidsfristen. Fristen blir 

 satt til slutten av november. Ledergruppen i barnehagen skal gå igjennom  

 undersøkelsen og blir delt i SU. Ut ifra funnen kan undersøkelsen brukes til rette 

 fokus på områder ved behov. 

Uteområdet 

Vi har fått innspill fra foreldre om ønske om en sykkelparkering, dette er ett ønske som 

barnehagen støtter og har begynt å undersøke. Dette har vi lite midler til og er en prosess. 

Det blir løftet opp om dette er mulig å gjøres på dugnad? Er det mulig å søke om støtte til å 

bygge en sykkelbod?  

Vi har også sett på uteområdet, på hvordan vi kan utnytte området på en bedre måte. 

Marihøna har en dekkjungel som de eldre barna ønsker å bruke.  

Preben har tatt kontakt med kommunen angående å sette opp parkeringsskilt, søknaden ble 

sendt i mai. Det har blitt sendt purring. Vi ser derimot at det blitt en liten bedring, men 

vurderer det fortsatt slik at det må settes opp ett skilt. Vi må fortsatt være gode på å si fra 

dersom noen parkerer på veien som er beregnet til nødetater.     

Økonomi 

Vi er litt på - 175 000,- kr, budsjettet i barnehagen er ofte løpende ettersom vi vil få noen 

refusjoner. Det er ikke så mange som gjenstår og derfor er tallet ganske nøyaktig. Vi har ett 

positiv fond som er på 150 000,- kr. Målet er å komme i balanse, vi føler at vi ikke kan bruke 

mindre penger enn det vi allerede gjør ettersom det blir brukt til vikarer ved sykdom. 

Sykefraværet ligger på 12.8 %, dette er nedgang fra tidligere. Målet til kommunen er på 9%. 

Vi er ganske fornøyde med tallet med tanke på hvor lav terskel det var for å måtte være 

hjemme under pandemien. Det er bra at barnehagen bruker faste vikarer.  

 

Eventuelt 

Miljøfyrtårn 

Vi er RE sertifisert hos miljøfyrtårnet, arbeidet med miljøfyrtårn skal være synlig i årsplanen.  

 

Uønsket aktivitet på kveldstid 

https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagetrygg/docs/doc_8416/index.html?f
https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagetrygg/docs/doc_8416/index.html?f


Vi har mye aktivitet rundt barnehagen på ettermiddagen. Dersom foreldre går forbi i 

området, ta gjerne turen innom barnehagen og skolen.  

 

WIFI- på uteområdet 

Det må sjekkes om det guest wifi er mulig å skru av  

 

Lucia  

Vi nærmer oss Lucia, og skal derfor snart begynne å planlegge dette. I barnehagen ser vi ett 

utfordringsbilde med barn som ikke blir hentet og barn som kan synes at det kan være 

skummelt å gå i tog. Foresatte kommer med innspill at de savner å være til stede under 

arrangementet. Det kommer innspill fra foresatt om det er mulig at de barna som blir 

hentet sent kan være inne og de andre kan være ute. Foreldre kan bli med i Luciatoget  

Kvalitet i barnehage 

Alle barnehager i kommunen har gjennomført en ståstedsanalyse, som skal bidra til å 

utforske kvaliteten i barnehagen. Målet med analysen er å støtte barnehagen som en 

lærende organisasjon.  

Frukt  

Det har vært ulik praksis på de ulike gruppene, vi har valgt å fortsette med at alle barn tar 

med frukt. Barna tar med frukt mandag, tirsdag og onsdag.    

Vi har fått midler 

Vi har fått midler på 16.000 kr. Vi tenker dette er midler som kan brukes til innkjøp av utstyr 

som for eksempel ski, tøy, sko osv. 

 

 

 


