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Sak 1: Referat fra forrige Samarbeidsutvalg møte 
Kommentarer til referatet fra forrige møte: 
Godkjent 
 
Sak 2: 
Kommentar til nettsiden- Sette ved mail adressene på nettsiden  i tillegg til navn,bilde og 
telefonnummer for medlemmer i Samarbeidsutvalget. 
Rette opp telefonnr- rett nummer til rett person( Mona og Lisbet). 
 
 
Sak 3: Årsplan 2021: 
 
Årsplanen er sendt ut på høring til alle foreldre ved enheten. Det er kommet tilbakemelding 
fra en foreldre angående avsnittet om digital praksis. Tilbakemeldingen gjelder 
bevisstgjøring av bruken av IKT i barnehagen. 
Tilbakemeldingen taes opp i Dab nettverket på enheten. 
Forslag om å la innlegget om Ikt i årsplanen stå som det står i år, og eventuelt  redigere og 
tydeliggjøre hva Ikt er i barnehagen og hvordan personalet bruker dette som et pedagogisk 
verktøy med barna i barnehagen til neste år. 
 
Forslag om å tydeliggjøre bruken av Ikt i barnehagen og hvilke metoder vi bruker gjennom 
månedsbrev til foreldregruppen. 
 
Årsplanen er godkjent fra Samarbeidsutvalget. 
 

Møtet gjelder Samarbeidsutvalg Brannhaugen 

Dato og tid Torsdag 28.01.21, kl 19-20 

Sted google meet 

Deltakere Anna Ingeborg, Mona Kristin Eide,Lisbet Hansen, Christina Hansen Vang og Leif 
Martin Bjørgum 

Referent Mona Kristin Eide 

Møteinnkaller Anna Ingeborg 

Meld forfall til Anna Ingeborg 

  



 
Sak 4: Drift gult nivå: 
Hvert team har risikovurdert levering og henting i garderoben. 
 
Leirelva har kommet frem til at en og en leveres i gangen med en foresatt. Det er på grunn 
av garderobens størrelse for å klare å opprettholde avstand mellom hverandre.  
 
Steingrua har også risikovurdert og kommet frem til at en og en leveres i gangen med en 
foresatt, og at de fortsetter å bruke to innganger. Hoved Garderoben brukes for to av 
gruppene, og den siste gruppen bruker inngangen på verkstedet. Foreldre kan ikke gå inn i 
fingarderoben. 
 
 
Det oppfordres fremdeles til bruk av munnbind.  
 
Barnehagen har planlagt å starte opp med å servere grøt til frokost igjen.Barnehagen ønsker 
å få til levering og henting i garderoben igjen, og å starte opp med frokost. 
Grøtmåltidet er en fin start på dagen for barna. Ved levering og henting i garderoben får vi til 
en bedre dialog med foreldre, samt at påkledning og koordinering av utstyr er belastende for 
personalet over tid.  
Foreldrerepresentantene er veldig godt fornøyd med personalets innsats i den perioden som 
har vært. 
Dette skal taes opp i det koordinerende samarbeidsutvalget for enheten. 
Foresatte betaler 100 kr i kostpenger for grøt, melk og topping. Siden foresatte har betalt 
kostpenger i januar skal det ikke betales i februar for kost. 
 

 
 


