
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

 

 

Sak 1 Konstituering av koordinerende samarbeidsutvalg 2020-21 

Koordinerende samarbeidsutvalg erstatter tidligere brukerråd - og er et koordinerende  

samarbeidsfora for hele enheten; Byneset barnehager. Dette kommer i tillegg til samarbeidsutvalg  

for den enkelte barnehage. Representantene velges for 2 år. 

Leder for samarbeidsutvalget velges blant foreldrerepresentanter, ansatterepresentant skal fylle  

nestlederverv. I koordinerende samarbeidsutvalg meldes kun saker som er felles for enheten.  

 

Leder 2020-21: Anne Jorun Frøseth Wik  

Nestleder 2020-21: Gunn Røstum 

 

Sak 2 Økonomisk situasjon Byneset barnehager. Tiltak og prioriteringer 

Enhetsleder orienterte om den økonomiske situasjonen i barnehagen. Ved inngangen til  

2020 hadde vi med oss et lite overskudd fra 2019. Midlene var satt av til oppgradering av  

ergonomiske møbler og kompetanseheving for personalet. Da koronaen kom, fikk Byneset  

barnehager, som mange andre enheter også inntrekk i budsjettet. Planlagte investeringer måtte da  

legges på is.  

Fra høsten økte vi antall barn. Både budsjett og bemanning ble justert i forhold til det. Likevel økte  

spriket mellom tilførte midler og det vi har brukt for å følge opp enkeltbarn.  

Allerede i vår fikk vi tilbakemeldinger om at vi brukte for mye penger til spesialpedagogiske tiltak i  

forhold til ressurser vi får tilført. Vi har jobbet tett på Fagenheten og Økonomitjenesten, for å finne  

en forklaring på inntekter og utgifter til spesialpedagogiske tiltak. Ved nærmere gjennomgang er 

det  

oppdaget en feil i beregningene. Vi har nå fått etterbetalt midler, som vi skulle hatt gjennom hele  

året. Det som lå an til å bli et underskudd i 2020 ser nå ut til å ende med et overskudd. 

 

Sak 3 Årsplan. Til drøfting og tilbakemelding. 

Møtet gjaldt Koordinerende samarbeidsutvalg Byneset barnehager 

Dato 30.11.20 

Tidsrom 17.00-18.00 

Sted Google Hangout Meet 

Til stede Egil Røstum, Anne Jorun Frøseth, Gunn Røstum, Sissel Mikalsen, Arne Kjos, Trine 
Røhmen 

Referent Trine Røhmen 

Kopi til Alle ansatte og foresatte på Byneset barnehager 



 

Årsplan skal være et arbeidsdokument for ansatte og gi informasjon til foreldre. Intensjonen er å ha 

en god involveringsprosess med foreldre og ansatte. Pandemien har hindret oss i å kunne ha gode 

prosesser rundt involvering i år.  Årsplanen vi derfor kun gjelde for 1 år. Den vil være et godt 

grunnlag for videre arbeid med å utvikle årsplan neste år. Normalt vil årsplan ha en varighet på 3 år.  

Vi går nå fra en gjeldende årsplan på 6 sider til ny årsplan på 18 sider. Årsaken til omfanget er at 

Rammeplan for barnehagen stiller krav til hva en årsplan skal inneholde. Dette har vi sikret i det nye 

dokumentet. I tillegg er det viktig for oss at årsplan sier noe om våre verdier og hva Byneset 

barnehager står for. 

 

Årsplanen er godkjent av samarbeidsutvalget og vil bli gjort tilgjengelig på barnehagens 

hjemmeside innen kort tid. De som ønsker kan be om å få en papirutgave. 

 

Sak 4 Åpning og organisering i romjula 

Lille julaften kommer omtrent halvparten av barna i barnehagen. I romjula er svært få barn  

påmeldt; 2-5 barn pr hus. Det foreslås derfor å samordne tilbudet og kun holde 1 avdeling  

åpent i romjula.  Samarbeidsutvalget støtter forslaget om å samkjøre driften, ved lav påmelding. 

 

Barnehagen er opptatt av å skape best mulig dager for barna. De har det best når de får være  

sammen med andre  barn. De som har meldt behov for barnehagetilbud i romjula vil bli kontaktet. 

 

Sak 5 Eventuelt 

Foreldrerepresentantene hilser til de ansatte og sier de gjør en fantastisk jobb! 

 

Spørsmål fra foreldrerepresentant om status for opptak i Byneset barnehager pr. i dag: 

Vi har nå fylt opp begge barnehagene våre på Byneset. Areal og pedagognorm er optimalt utnyttet,  

for å møte etterspørsel. På Rye har vi økt litt i antall barnehageplasser denne høsten. Vi har fortsatt  

noen på venteliste - men har ikke plass til flere barn pr. i dag. Vi opplever at det er etterspørsel 

etter  

barnehageplass i området vårt - noe som står i kontrast til mer sentrumsnære barnehager.  


