MØTEREFERAT
Møtet gjelder

Brukerrådsmøte

Dato og tid

27. oktober kl. 15.30-17.00

Sted

Digitalt via google meet

Deltakere

Tine Christin Eikevik (Regnskogen/Accoya), Christin Høiberget Berndtsson
(Humla/Havørna), Yina Perez Lund (Ansatt Sol/Luna), Ingrid Hegvik (ansatt
Korallen/Sjøhesten) Kjerstin Faanes (avdelingsleder) og Gunn Kristin Hansvold
(enhetsleder)

Referent

Kjerstin Faanes (avdelingsleder)

Møteinnkaller

GKH

Meld forfall til

GKH

Velkommen til Samarbeidsutvalget ved Øya barnehage

Sak 27/20
Godkjenning av innkalling og referat.
Saker sendes til foreldre på Meldeboka i forkant av Samarbeidsutvalgsmøte. Samarbeidsutvalget ønsker
svært gjerne at foreldre melder saker inn til foreldrerepresentantene.
Sak 28/20
Brukerråd endrer navn til Samarbeidsutvalg (SU)
https://drive.google.com/drive/folders/0B2s0_V25dvD-ZENTdWVTbVBKVFU
Sak 29/20
Konstituering av Samarbeidsutvalget ved Øya barnehage. Tine Christin Eikevik fortsetter
som leder for Samarbeidsutvalget på Øya barnehage.
Sak 30/20
Evaluering av matpakkeordning.
Ansatte har fått mulighet til å evaluere tiltaket med matpakker til alle måltider. I en tid med mye uforutsett
fravær, pga karantene ved luftveissymptomer, ser pedagogene på Øya dette som et godt tiltak. Dette gir
større mulighet for å kunne være oftere på tur, større tilstedeværelse for pedagoger rundt måltid og før etter
måltid.
Målet er å komme tilbake til ordinær matservering, men barnehagen ser ikke at det er tid for det helt enda,
med tanke på dagens situasjon. Barnehagen ønsker å starte med servering av frukt/knekkebrød uten at
foreldre betaler kostpenger.
Evaluering av felles oppmøte ute kl 6.45-7.30 og fra kl 16-16.30. Barnehagen ønsker å endre dette fra
09.11.på grunn av at været blir kaldere og det kan oppleves slitsomt for barn å være nødt til å avslutte dagen
ute. Det vil bli etasjevis samarbeid på morgenen og ettermiddag. Korallen/Sjøhesten og Humla/Havørna

starter og avslutter dagen på Humla/Havørna. Regnskogen/Accoya og Sol/Luna starter og avslutter dagen
på Regnskogen/Accoya.
Sak 31/20
Barnehagevedtekter og 3 uker sommerstengt i uke 28, 29 og 30 i 2021. Dette skal nok en
gang opp til politisk nivå da ordningen fremdeles ikke oppleves som optimal. Endring av saker vil i så fall ikke
skje før i 2022.
Sak 32/20
Økonomi
Barnehagen har per i dag et mindreforbruk på 2,9%.
Eventuelt:

