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Sak 1/18 Godkjenning av møtereferat 14.11.17 og møteinnkalling
Referat og møteinnkalling godkjent.
Sak 2/18 Orientering rundt opptak av barn og personalsituasjonen
Vi har ikke nok barn i området til å få fylt opp alle barnehageplassene. Det er ledige
småbarnsplasser på begge barnehagene, og på Øvre også storbarn. Det er første gang Flatåsen
barnehager står i denne situasjonen. Pr. i dag velger vi beholde dagens bemanning, og håper at
det ennå kan komme flyttende familier til Flatåsen som trenger barnehageplass. Ved eventuelt
overtallighet vil det bli en prosess med tillitsvalgte og personaltjenesten.
Ledelsen og pedagogiske ledere har satt sammen barnegruppene på best mulig måte. Det
innebærer bl.a at Bjørnehiet og Kongla på Øvre blir en base med ansatte som jobber i et lite team
rundt hver gruppe og som et større team rundt basen. På Nedre er det Tjukkenget som får færrest
barn, 10 barn fra august kontra 14 barn i dag.
Personalplan for neste barnehageår ble lagt frem i medbestemmelsesmøte torsdag 31.05.18 og
personalet ble i tur og orden orientert om arbeidssted fra august 2018.
Ny pedagognormen er vedtatt endret. Det innebærer at en pedagog skal ha ansvar for 7 barn
unde 3 år og 14 barn over 3 år. På Øvre skal det økes med en pedagog, mens det på Nedre skal
ned med en pedagog.

Ny bemanningsnorm ble vedtatt på Stortinget 31.05.18. Det innebærer 3 hele stillinger på 9
småbarn og 3 hele stillinger på 18 storbarn. Den “gamle” normer er 2,83% stilling. Dette vil
kommunen få et år på seg til å iverksette, og er således ikke tatt inn i dagens personalplan.
Sak 3/18 Status rundt vårt arbeid med implementering av ny Rammeplan
Vi har valgt å lage en prosjektplan for arbeidet med å implementere rammeplanen. Den skal gå
over 4 år. Arbeidet blir ledet av ei prosjektgruppe med avdelingsleder Gyda Helen Hallberg som
leder. Vi er i først fase av arbeidet og det omhandler relasjonskompetanse.
Sak 4/18 Rapportering etter tilsyn ved enheten i regi av Mattilsynet og Miljøenheten
Det har vært to tilsyn på barnehagen i 2017. Mattilsynet i februar og Miljøenheten i september.
Begge tilsyn førte til et godt stykke arbeid i forkant. Det er mange pålegg og krav som skal fylles,
og vi jobber kontinuerlig med å evaluere og forbedre våre rutiner.
Pålegg fra Mattilsynet på Nedre: Berøringsfri armatur på stellerom.
Pålegg fra Miljøenheten på Øvre: Stellerom/bad skal ikke brukes som lager og aktivitetsplass for
barn.
Pålegg på Nedre: Noen vannkraner hadde for høy temperatur.
Alle pålegg er lukket. HMS arbeidet er systematisert i en helhetlig plan.
Alle tilsyn er å finne på barnehagen hjemmeside.
Sak 5/ 18 Eventuelt
- Utelekeplassen på Øvre har vært brukt av andre på ettermiddag/kveldstid
Vi ønsker at de som benytter barnehagens uteområde etter åpningstid viser hensyn og respekt.
For et par uker siden var det brennmerker og ødelagte utebord, samt søppel som lå igjen.
Barnehagen har vært i kontakt med politiet på Heimdal, skolen og natteravnene på Flatåsen.
Daglig går personalet over utelekplassen før barna sendes ut.
Foreldrene undres på hva de kan gjøre?
Å se innom barnehagen på kveldstid kan være et tiltak, hver og en må imidlertid vurdere om det er
trygt nok. Terskelen til å kontakte politiet bør være lav.
- Bilkjøring og parkering utenfor barnehagene
Vi henstiller alle om å kjøre forsvarlig og parkere på tildelte plasser.
Gunn sender en påminnelse om dette til alle foreldre i meldeboka.

