
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

 

Sak 1  

velkommen til et koordinerende samarbeidsutvalg for våre tre barnehager. 

 

● Gjennomgang av de husvise samarbeidsutvalg-møtene med presentasjon av de tre valgte lederne 

og nestlederne. 

● Forslag  fra Brannhaugen om at representanter er avbildet på hjemmesiden med kontaktinfo,  samt 

at saksliste sendes ut via meldeboka i forkant av møter for å lettere engasjere flere foreldre i dette 

arbeidet. 

 

Sak 2 

Drift av barnehagen på gult nivå 

Gjennomgang av de ulike tilbakemeldingen på drift under gult nivå. Det er enighet om at måltidene blir som 

de er hvor barnehagen serverer grøt til frokost, og at foreldre tar med matpakker til lunsj og frukt.  

 

Sak 3 

Årsplan 2021- fremdrift 

Gjennomgang av prosessene rundt ny årsplan for 2021.  Husene har i sine samu gått gjennom prosessen 

frem til ny årsplan er ferdigstilt. 

 

Sak 4  

Informasjon om budsjett og regnskap 

Tilbakemeldinger fra gruppene om den økonomiske situasjonen på barnehagen. Det er for tiden stram 

økonomi. Tilbakemeldinger fra Brannhaugen er at det er bruk av mange nye vikarer som påvirker foreldre 

og de resterende som arbeider. Det er vanskeligere i hensyn til smittevern å hjelpe eller sende personell fra 

en team til en annen.  

Møtet gjelder Koordinerende Samarbeidsutvalg 

Dato og tid 17.11.2020, kl.20.00-21.00 

Sted Google-meet 

Deltakere Anna Ingeborg Hegerberg, Mai britt Sæterbø, Kristian Sliper Midling, Siv-Iren 
Marthinsen. Mona Kristin Eide, Bente Bleivik, Hans Petter Riddervold  Hårsvær, 
Pia Berglund 

Referent Kristian  Sliper Midling 

Møteinnkaller Lederteam ved Granåsen barnehager 

Forfall  Christina Vang 

  



 

Det er ikke like enkelt å ha en fleksibel bruk av medarbeider under dagen  etter retningslinjer fra 

smittevernveilederens.  Vikarer tas  bruk hele dager.  

 

Sak 5 

Eventuelt 

 

Utbygging Granåsen frem til 2025 

Gjennomgang av utbyggingsplanene som skal foregå i Granåsen.  

 

Brannhaugen fremmer ønske om at informasjonen rundt Granåsen- utbyggingen  også blir sendt ut til alle 

husene.  

 

Hvordan veien blir videre for det Koordinerende samarbeidsutvalget vil vise seg med tiden da denne 

organiseringen samarbeidsutvalg enda er i støpeskjeen.  

 

Kommentarer :  

Både foreldre og ansatte-representanter synes det er greit å kunne ha to møter etter hverandre på samme 

dag.  

Husvise Samu kan virke nærmere på foresatte og kan da skape mer engasjement. Det kan bli lettere å ta 

kontakt med de foreldrerepresentantene på eget team som igjen bringer saker videre inn i både husvise og 

koordinerende SAMU.  

Saker kan oppleves gjentagende, men det kan også være greit at det er gjentatt og gått gjennom for hele 

enheten.  


