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Kopi til
Sak 15/18 Godkjenning av møtereferat fra 16.10.18
● Møtereferat godkjent
sak 16/18 Foreldreundersøkelsen. Gjennomgang av resultat for hele enheten. Hvordan skal vi jobbe med
resultatene videre? Hva blir viktig fokus fremover? Innspill fra foreldre og personalet.
● Blir jobbet med i personalgruppa på nyåret
● 65,66 % av foreldrene har svart på undersøkelsen. Litt lavt svarprosent til at undersøkelsen blir
valid.
● Alt over fire regnes som god skår på selve undersøkelsen.
● Lavest skår på informasjon og medvirkning (tett oppunder fire)
- barnet er ikke så god på å gi tilbakemelding til foreldre på sin hverdag, slik at informasjon
fra de ansatte blir grunnlaget for det man svarer ut
- kan man se alder på barnet i besvarelsen? dette ble avkreftet
● Informasjon:
- snittskår på 3,8
- 10-12 som er delvis uenig - det tenker vi er litt for mange
- Den daglige kontakten er viktig men det er også nyttig informasjon i månedsbrev
Anne presiserer at vi vil jobbe med å styrke kommunikasjonen mellom foreldre og personalet. Særlig
gjelder dette i foreldresamtalene. Vi ser at vi har et potensiale for utvikling her.
Ellers er det en god skår på de andre spørsmålene i undersøkelsen. Anne vil sende ut snittskår til alle
foreldre.
sak 17/18 Diverse informasjon fra styrer - økonomi/årsmelding - personal/årsmelding barnetall/årsmelding - sykefraværsarbeid. - Ny avdelingsleder fra mandag 3.12.18.

●

Sykefraværsarbeid:
- jobbet godt med sykefraværet på enheten
- korttidsfraværet går stadig ned - folk er på jobb
- tre langtidssykemeldte - helt naturlige årsaker
- ingenting er jobbrelatert
Det skal utarbeides en plan for det psykososiale arbeidsmiljøet for ansatte.
● Barnetall og årsmelding
- 104 barn - laveste tall noensinne
- personal - 31,17 årsverk
- Bra økonomi - går med ca 2% mindreforbruk

Sak 18/18 Barns psykososiale miljø. Status i forhold til arbeidet ut i fra plan som ble ferdigstilt og lagt frem
for foreldre våren 2018. Refleksjon rundt foreldres ansvar rundt denne planenforeldremedvirkning/samarbeid som bidrag til arbeidet med sterke barnefellesskap.
● Planen som ble laget brukes aktivt i foreldresamarbeid
- Når vi har behov brukes dette verktøyet for å skape en tettere og bedre dialog med
foreldre
- Viktig at foreldrene også blir kjent med denne planen slik at de kan be om at den brukes
ved behov
Den ligger på barnehagen sin hjemmeside og er åpen for innsyn for alle
Sak 19/18 Kost/mat i barnehagen. Innspill fra ansatte ang varmlunsj. Hvordan opplever foreldre dette
tilbudet?
- Kan være ok for foreldre å få oversikt over menyen
- Lurt med tanke på samkjøring med egen middag hjemme
- Barnehagen opplever at det er noe variert kvalitet på maten - blir kastet mye i perioder
Det må sjekke ut om det finnes noen alternativer
Nytt møte i brukerråd 26.02.2019

