Referat samarbeidsutvalg
Møtet gjelder

Samarbeidsutvalg Øvre sjetnan Barnehager

Dato og tid

07.02.2022 KL 17.00 - 18.00 Koordinerende 18:00 - 19:00

Sted

Moltmyra barnehage

Deltakere

Kristian Sliper Midling, Anne May Ingebrigtsen, Veronika
Smith-Hanssen,Øivind Viktor Jenssen, Jeanin Buvarp
Ellinor Aarseth Frøystad ,Marte Krokan,Therese Oterhals,

Referent

Anne May Ingebrigtsen

Møteinnkaller

Kristian Sliper Midling

Sak 1
- Vi gjennomgår referat fra sist.
Sak 2
- Enhetens økonomiske situasjon. Vi tar med oss 3 % av budsjettet inn i det nye året. Dette
tilsvarer 600 000 over. 2022 ser bedre ut enn 2021 når det gjelder enhetens økonomi.
- Budsjettet går til vikarer da sykefraværet er høyt for tiden. Enheten står ofte uten vikarer
ettersom adecco og PVS ofte er tom. Skal vi sikre oss vikar må vi være tidlig ute.
Sak 3
- Sykefraværet for januar er høyt, 22,6 %. Dette regnes uten de som er hjemme grunnet sykt
barn.
- Vi har fått to nye ansatte i personalet på Moltmyra. Jannicke Haugen startet i fast stilling
som barnehagelærer på Kreklingen (Moltmyra). Tora Haugaløkken er i vikariat som
spesialpedagog frem til sommeren 2022.
- Foreldrene gir uttrykk for at de ikke merker like mye til sykefraværet som personalet gjør.
De opplever å se faste ansatte på jobb når de leverer og henter. De har veldig forståelse for at
avdelinger ikke kan ha tilbud, redusert åpningstid ved stort fravær. . Det har ikke vært noen
protester på dette. det er en økning i covid smitte på enheten, og vi er spent på hvordan detet
vil påvirke oss utover februar.
- Det etterlyses tilkallingsvikarer. Det kommer flere på intervju. Barna har positive
opplevelser med ungdomsskoleelevene som kommer på fredager.

Sak 4
- Kommunen diskuterer den nye spesialpedagogiske modellen som skal tas i bruk fra august
av. Man har foreløpig ikke landet på en modell. Fordeler og ulemper. Foreldre håper
spesialpedagogene får delta med sine meninger angående bruk av denne modellen.
Sak 5
- Grønt nivå. Høyt smittetrykk. Følg med på reglene. Det blir lunsjservering fra mars så lenge
fraværet ikke er for høyt.
Sak 6
- Brukerundersøkelsen. Foreldrene mener informasjonen har blitt bedre. Meldeboka kan bli
bedre. Det er fortsatt stor etterspørsel av foreldrene på varm mat i barnehagen. Foreldremøtet
på våren kan brukes til å diskutere deler av brukerundersøkelsen.
Sak 7
- Foreldrene har ingen saker å ta opp annet enn at de ønsker varm mat i barnehagen. Det blir
ikke aktuelt per nå. Avventer med å ta opp diskusjonen til etter “smittebølgen”.

