
 

 

MØTEREFERAT 
 

 

Sak 04/20  

Konstituering av Samarbeidsutvalg, samt strategi for å ivareta nye retningslinjer med et 

Brukerråd/Samarbeidsutvalg på hvert hus og et koordinerende Samarbeidsutvalg. 

 

Enhetsleders kontaktperson på Øvre: Trine Moum ( Mor til Elion på Bjørnehiet) 

Enhetsleders kontaktperson på Nedre: Kim Andre Kristoffersen (far til Even på Hvitkløver) 

Sekretær: Avdelingsleder Gunn Haugen  Refseth 

 

Nye retningslinjer for samarbeidet mellom barnehage og hjem. Det formelle samarbeidsutvalget, 

skal drøfte  saker som  angår alle eller store deler av barnehagens foreldre, barn  og ansatte. 

 

Nytt navn  for utvalget er: Samarbeidsutvalg ( tidligere brukte vi Brukerråd) 

 Enhet med flere hus, skal ha hver sitt Samarbeidsutvalg. Det betyr et utvalg for Øvre Flatåsen 

barnehage og et annet for Nedre Flatåsen barnehager. 

Hvert hus stiller her med to foreldrerepresentanter og to ansatte representanter. I tillegg kommer 

enhetsleder og  avdelingsleder. 

 

Gjennomføring av møter blir som følger: 

Oppstart kl. 17.00 , med en eventuell  fellesdel som følger på, og neste gruppe sitter igjen, mens 

først gruppe går. Møtene avvikles på Nedre Flatåsen barnehage. 

Plan og tidsaspektet vil variere fra hvilke saker som skal drøftes. 

Møtet gjaldt Samarbeidsutvalg(tidligere Brukerråd) 

Dato 03.11.20 

Tidsrom kl. 17 .00 - 18.00 

Sted Nedre Flatåsen barnehager 

Til stede Celine Tunstrøm( mor til Wafa på Øvre) Trine Moum (mor til Elion på 
Øvre) Kim Andre Kristoffersen ( far til Even på Nedre) Gabrielle Hansen ( 
mor til Iver på Nedre) 
Laila Flotten Jakobsen ( ansatterepr. Nedre) Sissel Mari Lervik ( 
ansatterepr Nedre) Guri Selvaag ( ansatterepr  Øvre) Beate Sandvoll ( 
ansatterepr Øvre) 
Gunn Haugen Refseth, sekretær, og Trine Mogstad, enhetsleder. 

Referent Gunn Haugen Refseth 

Kopi til Ansatte og foreldre på Flatåsen barnehager 
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Åpen refleksjon/erfaringsdeling fra foresatte, ansatte og ledelse om perioden med covid 19 fra 

mars til i dag. 

Det er bred enighet om at barna har blitt godt ivaretatt, også da vi var på rødt nivå. Små 

grupper(kohorter) med faste voksne, og en redusert åpningstid. Alle var på jobb til samme tid, og 

ingen  møtevirksomhet. Foreldre opplevde det noe merkelig og “rart” at de ikke fikk gå inn i 

barnehagen. For barna ble det en forutsigbar og trygg start og avslutning på dagen. Nærkontakten 

til den/de voksne på barnehagen ble opprettholdt, og det gir foreldre positivt uttrykk for. 

Barna har blitt gode på håndvask :) 

Det savnes fellesarrangement, så som: Sommerfest og markering av FN - dag. Noen savner å 

være” flue på veggen”, som å beskue og lytte til hva deres barn leker og er opptatt med - f.eks. i 

en hentesituasjon. En stor honnør til de ansatte på barnehagen fra  foreldrerepresentantene i 

Samarbeidsutvalget. 

Ansatte på enheten savner det frie faglige fokuset. Vi opprettholder avstand mellom husene, vi 

har adskilte møter. Vi gleder oss til korona pandemien er over. 

 

Sak 6/20 

Orientering rundt prosjektet Flerfaglig blikk. 

Et kompetanseløft for alle på enheten. Faglitteratur som benyttes er utvalgte kapittel fra boka: 

Barn i Risiko av Øyvind Kvello. 

Vi skal utvikle et felles fagspråk og forståelse for og om barn som lever i skadelige 

omsorgssituasjoner over tid.  

Teori vi leser og reflekterer over knyttes opp mot observasjonsbarn. Hver ansatt har sitt 

observasjonsbarn. 

Observasjonsteam fra Barne- og familitjenesten vil komme å observere hver gruppe på Nedre i 

begynnelsen av mai 2021. Her vil det bli gitt tilbakemeldinger på hva de observerte. Arbeid som de 

opplever godt og arbeid det kan jobbes mer med. Vi “grugleder” oss til dette. 
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Eventuelt: Møter for våren (flere møter kan avholdes om det blir behov) 

- Tirsdag 02.02.21 

- Tirsdag 11.05.21 

 

Navn, mail og telefon til foreldrerep. i Samarbeidsutvalget: 

Trine Moum(Elion på Bjørnehiet) 91170001 trinetm@gmail.com  

Celine Tunstrøm(Wafa på Snippen) 46509517 kuresho@hotmail.com  

Gabrielle Hansen(Iver på Selje) 91793931  gabrielle.hansen@ntnu.no 



 

 

 

 

 

Kim Andre Kristoffersen(Even på 

Hvitkl.) 

93089915  kimmi88@gmail.com 


