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Kopi til

Velkommen til Samarbeidsutvalget ved Øya barnehage

Sak 1/21 Godkjent innkalling og referat

Sak 2/21 Økonomi
Ingen endringer i barnehagens økonomi

Sak 3/21 Status korona og tiltak
Dialog i henting og bringing
Barnehagen har heldigvis vært lite rammet av smitte og karantene.  Foreldre og personal savner å ha tett
dialog i hente- og bringesituasjon. Alle basene har gjort enkle grep for å få til en best mulig dialog med
foreldre.

Måltid
På grunn av den uforutsigbare situasjonen og inndeling i kohorter ønsker barnehagen fremdeles å tilby frukt
og at barn har med frokost og lunsj. TIlbakemelding fra foreldrerepresentanter er at dette er en grei løsning
frem til situasjonen er mer stabil, men samtidig er det et ønske om at barnehagen kan vurdere om det er
mulig å tilby noen flere måltid etter hvert. Barnehagen ønsker også å få til dette, men ønsker ikke å gjøre
noen endring slik situasjonen er akkurat nå. Dette taes med til neste møte.

Smittevern
Fremdeles på gult nivå



Sak 4/21 Foreldremøte vår
Barnehagen planlegger for foreldremøte til våren. Hvis situasjonen ikke endrer seg legger barnehagen til
rette for digitalt foreldremøte.

Sak 5/21 Sykefravær
Sykefraværet for enheten har gått ned og ligger nå på 11%.

Sak 6/21 Eventuelt
Informasjon om omorganisering
Siden august har alle Diamantene (barn som starter på skolen høsten 2021) hatt basetilhørighet på Bazar.
Rommet og organiseringen har gitt få muligheter for fleksibilitet og det har hatt en negativ innvirkning på det
psykososiale miljøet, leken og samspillet. Vi gjør derfor noen endringer i gruppesammensetning og antall
barn som tilhører Bazar. Foreldre på Bazar er informert om dette.

Ny førstesekretær er ansatt fra 1. april 2021 da tidligere førstesekretær går av med pensjon.


