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Møtet gjaldt

Samarbeidsutvalg Øvre sjetnan Barnehager

Dato

15.11.2021

Tidsrom
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Sted
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Til stede

Kristian Sliper Midling, Anne May Ingebrigtsen, Veronika Smith-Hanssen,
Øivind Viktor Jenssen,Elisabeth Langness Hauge,
Ellinor Aarseth, Frøystad, Marte Krokan,Vegard Sandøy Stengel,
Vanja Pedersen Kirkvold, Iselin Okstad

Forfall

Therese Oterhals

Referent

Anne May Ingebrigtsen

Kopi til
Sak 1

Organisering av Samarbeidsutvalgene.
Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ som skal ta opp saker som er viktig for barnehage,
foreldre, barn og personalet. Dette kan være pedagogiske tema, økonomi, saker fremmet fra
foreldre, personale eller andre interessenter. Enhetsleder har beslutningsrett. Samarbeidsutvalget
skal ikke behandle saker som angår enkeltpersoner eller saker som berøres av taushetsplikt.
Brinken og Moltmyra barnehage skal ha vært sitt samarbeidsutvalg som består av to foreldre og to
personale fra barnehagen. I tillegg skal en fra ledelsen delta. For å ivareta helheten og å sikre at
rådene som blir gitt ikke er i strid med hverandre etableres det et koordinerende samarbeidsutvalg.
Der vil det være med en foreldre og et personale fra begge barnehager.
Referat fra møtene sendes ut i meldeboka i tillegg til at de legges ut på Øvre Sjetnan barnehagers
nettside.
Møtene har felles saksliste og avholdes samme dag.
Det blir lagt ut navn og kontaktinformasjon til medlemmene på enhetens nettside, i tillegg til at det
henges opp i garderobene, Send gjerne et bilde til enhetsleder som kan henges opp i garderobene
sammen navnet.

Sak 2

Valg av leder blant foreldrerepresentantene
Leder på Brinken barnehage: Marte Krokan (Sletta og Pynten).
Leder på Moltmyra barnehage; Øivind Viktor Jenssen (Hvitveisen og Molta)

Sak 3

Enhetens økonomiske situasjon

Kommunene har i 2020 endret tildelingskriteriene for budsjettene i barnehagene sine. Dette har
slått heldig ut for noen barnehager og uheldig for andre. For Øvre Sjetnan barnehager har dette
betydd at vi har hatt mindre penger å rutte med dette året. Pr. dato ser det ut til at vi har et lite
overskudd på ca. 200 000 kr. Dette er midler vi tar med oss over i 2022.
Som de fleste andre enheter innen helse- og oppvekstsektoren har vi høyt fravær nå. Det er stort
sett forkjølelse som medfører dette fraværet. Vikarbyråene har store problemer med å skaffe
vikarer til oss, så denne uka så vi oss nødt til å be foreldre på småbarnsbasen om å hente sine barn
litt tidlig (De som hadde mulighet) Dette er noe vi ikke ønsker, men barns sikkerhet skal ivaretas
aller først. Personalet opplevde stor forståelse blant foreldre ved henting, og takker for det!

Sak 4

Bemanning på enhet. Pedagogtetthet og bemanningsnorm.
Barnehagene har en bemanningsnorm som er i tråd med lov om barnehager og sentrale særavtaler.
Vi har tilsatt en barnehagelærer mer enn bemanningsnormen tilsier. Vi er i gang med å ansette en
ny barnehagelærer. Vedkommende skal ha ansvar for 4 årsgruppa på Moltmyra barnehage.
Informasjon til foreldre på denne gruppa sendes ut 16.11.21. Vi mister også en assistent ved
Brinken barnehage 01.03.22.

Sak 5

Brukerundersøkelsen 2021.
Kommunen bruker Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse. Denne benyttes over hele landet, og
kan også sammenligne ulike kommuner m.m..
Undersøkelsen kommer til en av foreldrene og gjennomføres før jul, Vi håper alle tar seg tid til å
svare. Det gir viktig informasjon til oss og kommunen om kvaliteten på, og den videre utviklingen av
tilbudet.

Sak 6

Saker meldt inn fra foreldre.
Det er meldt inn ønske fra foreldre om servering av mer varm mat til lunsj på enheten. Vedtatt
årsplan sier at lunsjen først og fremst er et brødmåltid, men kan varieres med varm mat innimellom.
Servering av varm mat vil medføre mindre voksentetthet sammen barna i en periode. Måltid er en
pedagogisk aktivitet i barnehagen der også forberedelse av mat skal være i fokus. maen i
barnehagen er sammensatt i tråd med anbefalingene fra helsedirektoratets “Bra mat i barnehagen”
Vi har nå hatt matpakke servering gjennom det meste av pandemien, og ser behov for å gå gjennom
dette temaet i hele personalgruppa, også med foreldre i forhold til innhold i matpakkene til frokost
og på turdager.
Barnehagen må gi Informasjon om hva barna spiser/får servert i barnehagen.
Det er også kommet spørsmål om vi kan ansette en person i hver barnehage for å lage mat.
Denne personen må i så fall lønnes over matbudsjettet. enhetsleder anbefaler at
foreldrerepresentantene fremmer saken politisk i forbindelse med budsjettbehandling gjennom det
kommunale foreldrerådet.

