
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

 

Sak 1  

Konstituering av nytt råd-Samarbeidsutvalg 

 

Valg av Leder og nestleder 

Leder er : Pia Berglund 

Nestleder er: Ane Øverness.  

Gjennomgang av Oppgaver jfr Lov om barnehager samt organisering av enhetens samarbeidsutvalg og 

koordinerende utvalg 

 

Sak 2 

Drift av barnehagen på gult nivå 

Matservering - Matpakker til lunsj og frukt. Grøt til frokost. Pga økning av oppgaver knyttet til smittevern og 

en generell økning i belastning over tid til ansatte.  

Avstand til andre og inndeling i kohorter og mindre grupper er en del av barnehagens smitteverns-rutiner. 

Himmeltoppen presenterer sin inndeling som er  38 barn i en kohort, inndelt i tre grupper med faste barn 

og voksne. Nordlys er delt inn i to samarbeidende kohorter. Kohortene har hver sin inngang, faste barn og 

faste voksne. De voksne kan avhjelpe hverandre ved behov. 

 

Sak 3 

Årsplan 2021- fremdrift 

Årsplanen er under arbeid. Den er tatt inn på hvert team og arbeidsnettverk. Den skal nå redigeres og det 

sendes ut et forslag før nytt møte i samarbeidsutvalg der den godkjennes. 

 

Sak 4  

Informasjon om budsjett og regnskap 

Gjennomgang av enhetens budsjett og økonomi. 

Møtet gjelder Husvise Brukerråd/Samarbeidsutvalg 

Dato og tid 17.11.2020, kl.19.00-20.00 

Sted Google-meet 

Deltakere Foreldre og ansatte som er valgt inn 

Referent Kristian 

Møteinnkaller Lederteam ved Granåsen barnehager 

Meld forfall til Den som er arrangør i den enkelte barnehage 

  



 

Vi har fått redusert budsjettet vårt dette året . Det er tatt bort noe av overskuddet, samt at vikar budsjettet 

er redusert, samt at vi har en annen tildeling på lønn ut fra ansiennitet enn tidligere. tidligere var det på et 

gjennomsnitt i kommunen, nå er det på et gjennomsnitt på enheten.  
 

Sak 5 

Eventuelt 

Utbygging Granåsen frem til 2025 

Gjennomgang av planlagte arbeider i utbygging av Granåsen. vi er nå inne i fase to. Oppstart av arbeider 

med hoppbakken er planlagt til April 2021.  


