
Referat SU 15.06.21 
Digitalt møte 

Frida, Rawda og Marthe 

Preben, Eirik, Kristin og Anders 

Agenda 
Gjennomgang referat fra forrige møte 
Barnegruppa/personalgruppa 
Høring trafikksikkerhetsplan 
Årsplan 
Planleggingsdager 
Økonomi 
Evt saker fra foreldre. 
 
Innkalling godkjent  
 
Gjennomgang referat fra forrige møte 

• Gjennomgang av foreldreundersøkelsen, dette har vi referat på. 

• Barnehagen har prøvd å gi ut informasjon i perioder hvor det har vært mye vikarer.  

• Høring angående redusert åpningstid, den har gått igjennom og åpningstiden vil være på 9,5 
timer åpningstid fra høsten. Vi har satt åpningstiden 07.00-16.30 (det er mulig å justere på 
30 min)  

• Skolestart og overgang internt i barnehagen, vi har prøvd ut en variant. Vi så hvor det var 
sårbart og hva som måtte endres på. Fra uke 25 skal skolestarterne være en gruppe og barna 
som kommer fra marihøna kommer over på gruppene som de skal starte på.   

• Gikk igjennom økonomi hvor det var et lite overskudd i 2020 

• Spørsmål fra foreldre angående barnegrupper til neste år. 

• Parkering på fortauet, det er ikke lov til å parkere på fortauet. Det er søkt til kommunene om 
parkerings forbudt skilt.  

• Mulighetsstudiet på tinnheia.  

• Bruken av tavlene er blitt litt bedring, men kan bli enda bedre. 

• Vi har fått beskjed av kommunen om at vi ikke får gjennomføre ett fysisk møte. Vi har landet 
på en skriftlig variant. Fullt mulig å spør om en samtale.  

 
Barnegruppa/personalgruppa 

• Humla- 17 barns gruppe. 4 2016 barn, 8 2017 barn og 5 2018 barn 
o Anders, Birthe, Inger Lise, Kirsten og Christoffer  

• Edderkoppen- 18 barns gruppe. 8 2016 barn, 5 2017 barn og 5 2018 barn. 
o Nina, Eirik og Valeska 

• Tusenbeinet- 10 barns gruppe. 4 2016 barn, 2 2017 barn og 4 2018 barn. 
o Ingvill og Therese 

• Marihøna- 18 barns gruppe 
o Kristin, Anne Lene, Anita, Kale, Silje, Reidun, Lina 

 
Høring trafikksikkerhetsplan 

• Sende inn ønske om parkerings forbudsskilt på fortau  

• Ble observert søppelbil som rygget inn i leveringstid 
 



Årsplan 

• Vi har evaluert punktene for egenvurdering i årsplanen, vi har sett på hva vi kan få til og hva 
som vi kan bli bedre på. 

• Nytt punkt i årsplanen, «barns rett til et trygt og godt arbeidsmiljø».  
o Når barn ikke har det trygt og godt inntrer aktivitetsplikten som innebærer følgende 

plikter: følge med- melde fra – undersøke – sette inn tiltak.  

• Nye bilder til de ulike punktene i årsplan.  
o Når årsplanen den er ferdig vil foreldrenes representanter få innkalling for å lese 

igjennom årsplanen før den godkjennes  
Planleggingsdager 

• Mandag 9. august 

• Fredag 22 oktober 

• Mandag 3 januar 

• Fredag 27 mai 

• Fredag 27 juni 
o Vi har tatt utg.p i skoleruta. Der skal Karl Johans minne kun ha 22 okt. og 27 mai, 

resten i forkant av skolestart 
 
Økonomi 

• Budsjett, slik vi ligger an er det -102 784.  

• Det vil komme refusjoner slik at tallet vil endre seg, ikke unormalt.  

• Mye av budsjettet går til vikarbruk.  

• En del av budsjettet blir brukt til å skaffe arbeidstøy til de ansatte 
 
Fotograf  
20 oktober kommer Norsk skolefoto, de samme som var sist år. Blir tatt portrettbilde, søskenbilde og 
gruppebilde.    

 
Evt saker fra foreldre.  
Vi har fått en sak fra foreldre som ønsker sykkelparkering på utsiden av barnehagen. Det er ett godt 
forslag som Preben skal undersøke hva vi kan få til.  
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