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Møtet gjelder Samarbeidsutvalg/ Digitalt

Dato og tid Tirsdag 07.12.21, kl.19.00-20.00 ( 19.00-21.00 for Kolsås)

Sted Brannhaugen og Granåsen er med digitalt/ Fysisk oppmøte for Kolsås på Kolsås

Deltakere Medlemmer i samarbeidsutvalgene for Brannhaugen (Lisbet Hansen, Helle
Kristoffersen, Ingrid Pedersen, Mona Eide), Granåsen (Susanne Eriksen, Siv Iren
Marthinsen, Kristin Moseng, Ane Øvreness) og Kolsås (på Kolsås stilte Andreas
Rosvold for Trude Røstad, mor til Marianne, Maja Loevenich, Wenche Storjord,
Bente Bleivik), Anna Ingeborg Hegerberg, Mai Britt Sæterbø,

Referent Bente Bleivik

Møteinnkaller Anna Ingeborg Hegerberg

Meld forfall til Anna Ingeborg Hegerberg

Kl.19.00-20.00

Sak 1

Sammenslåing jula 2021:

Sammenslåing på Brannhaugen pga mye byggeaktivitet på Granåsen. Storbarn og småbarn har egne

garderober, men blir en del sammen. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Blir kanskje endringer

på det fra neste barnehageår.

Påska 2022: Har stengt påskeaften og onsdag i den stille uke. Kan bli endringer fra neste barnehageår.

Sommerstenging 2022:

Det blir stengt 3 uker, uke 28, 29 og 30. Sommeren 2023 kan Samarbeidsutvalg være med og bestemme om

når den tredje uka skal være. Alternativ før eller etter to uker som er samkjørt med SFO.

Sak 2

Presentasjon av utkast til årsplan - fremdrift

Gjennomgang av prosessen rundt utarbeiding av årsplan, hvordan årsplan er bygd opp og hva som er nytt.

Den gjelder for et kalenderår av gangen. Vi ønsker å få fram den røde tråden mellom satsningsområdene.

Innspill: Karneval - Hvorfor er det ikke det? Begrunnelse: Ønsker å motvirke kjøpepress knyttet til kostymer

og skumle kostymer som kan virke ganske skremmende på de yngste. Vinterfesten er tenkt å erstatte

karneval.



Digital dømmekraft: Fikk tilbakemelding knyttet til det i fjor og det har det vært jobbet med på enheten

gjennom inneværende år.

Årsplan utkastet sendes ut på høring til alle foreldre. Den vedtas på neste su møte som blir i jan/feb.

Sak 3

Bilder og kontaktinfo ut på nettsiden av samarbeidsutvalgene

Nye representanter sender bilde til Anna Ingeborg som legger de ut på hjemmesida til barnehagen.

Sak 4

Eventuelt

Dispensasjon:

På Brannhaugen er en pedagog i svangerskapspermisjon. Permisjonen utvides frem til påske.  Barnehagen

ønsker å søke disp fra pedagog kravet frem til  pedagogen er tilbake rundt påsketider. Begrunnelsen er

stabilitet for barna. SU stiller seg bak dette.

Info om koronasituasjon legges ut fortløpende på meldeboka.

Barnehagen minner om at alle foreldre fortløpende må legge inn alt fravær som barna har på meldeboka.

Dette er av stor betydning blant annet om det blir smitte i barnehagen, og det må gjennomføres

smittesporing.


