
MØTEINNKALLING/REFERAT

Møtet gjelder Samarbeidsutvalg Øya barnehager

Dato og tid 12.12.22 kl. 15.30-17.00

Sted Øya barnehage, Debatten 2. etg.

Deltakere Ansatterepresentanter Annette K. Eimhjellen, Cecilie Sonstad, Ingrid Hegvik, Marit

Skjetne, avdelingsleder Anette Syvertsen-Wiig

Foreldrerepresentanter Christin Høiberget Berndtsson, Tine Christin Eikevik, Knut

André Karlsen Vestergren Hjorth, Morten Warholm Haugen

Forfall : Avdelingsleder Kjerstin Faanes

Referent Anette Syvertsen-Wiig

Møteinnkaller Gunn Kristin Hansvold

Meld forfall til Gunn Kristin Hansvold

Sak 5/22 Arbeidsplan for ansatte
Ansatte opparbeider seg fritid i en arbeidsplan, fri onsdag før påske og fri julaften og nyttårsaften. Dette
står også i barnehagevedtektene. Personalmøtene er på kveldstid og viktige møter for barnehagen.
Denne saken blir utsatt til over jul, da ledelsen må kontakte hovedtillitsvalgt og som sak i AU
(arbeidsutvalget for enhetsledere) for avklare hvordan vi skal organisere fritid for ansatte når julaften og
nyttårsaften faller på helg.

Sak 6/22 Kost og kostpenger
Det er pr i dag ulik pris på kost på våre to hus. På Øya betaler foreldre 300,- og tar med frokost om barna
ikke rekker å spise hjemme. Det er ønskelig at enheten har lik betaling for kost. Vi må drøfte med
ansatte og deltakere i kostgruppa etter nyttår og finne en løsning for hvordan tilbudet på hele enheten
skal være.

Sak 7/22 Kort informasjon om Helhetlig spes.ped modell
Øya barnehage har lenge praktisert spesialpedagogisk arbeid på en inkluderende måte. Ny spes.ped
modell innebærer samarbeid i klynger. Øya barnehager samarbeider med barnehagene: Festningen,
Bakklandet, Domkirken, Lerkendal og Gartneriet. Øya barnehager er vertsbarnehage i klyngen og har
ansvaret for koordinering av det spesialpedagogiske tilbudet i samarbeid med pp-tjenesten.
Målet og det vi ønsker å oppnå med ny modell er:
- Ivareta barns individuelle rettigheter i tråd med barnehagelovens og
opplæringslovens krav på en bedre måte
- Spesialpedagogisk kompetanse og ressurser skal knyttes tett på barn og



elever
- Helhetlig organisering og ressurstildeling skal bidra til en kontinuerlig og varig
kompetansebygging som bidrar til en inkluderende og likeverdig spesialpedagogisk praksis

Sak 8/22 Budsjett
Etter sammenslåingen Øya/Krinkelkroken har enheten måttet håndtere to økonomirapporter/budsjett.
Dette har ført til at det har vært noe utfordrende å få total oversikt nå i høst. Fra januar 2023 vil det bli
kun ett budsjett og en rapport. Økonomirapporteringen blir også endret og enklere fra 2023.

Sak 9/22 Eventuelt saker

FAU skal invitere til juletrefest søndag 8. januar.

Neste møte blir i februar - innkalling kommer


