MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET
Rammer: 13. januar 2021 kl 1930-2030, på Teams.
Innkalte: Maria, Ingeborg, Siv, Kjetil, Live, Gry, Bente og Ragnhild. Forfall: Gry
Saksliste:
1. Informasjon fra barnehagen om hvordan det går for tida v/Live
Vi opplever at det går bra i barnehagen til tross for en god del sykefravær. Det er en
kombinasjon av flere langvarige sykefravær av ulike årsaker, og korttidsfravær av typen
lettere forkjølelse og sånn som skaper utfordringer for oss i det daglige.
Vi har ansatt flinke personer i vikariater for de som dessverre er langvarig sykmeldte, og har
også knyttet til oss et par nye vikarer før jul. Vi trenger nok enda en vikar til på grunn av
annet planlagt fravær en periode, så det jobber vi med. Ellers har vi fokus på gode rutiner og
vi jobber med satsningen Inkluderende barnehagemiljø, som er initiert fra kommunen. Det
kommer til å bli veldig bra kompetanseheving for alle ansatte i barnehagen. Vi skal også ha et
ledertreningsopplegg for barnehagelærerne nå i vinter, og ett opplegg for resten litt senere.
2. Økonomi, tilskudd og budsjett for 2021 v/Ragnhild
Den saken vi jobbet med i høst, der det ble truet med store tilskuddskutt gjennom
statsbudsjettet, ble heldigvis ikke noe av, og vi har fått en pustepause når det gjelder kamp
om økonomien. Det vil komme opp igjen, forhåpentligvis med høyere kvalitet på
faggrunnlaget politikerne lener seg på når de skal gjøre viktige vedtak.
Det betyr at vi har en sikker økonomi for 2021, og det er godt å vite. Vi trenger ikke kutte i
vårt budsjett og har økonomi til å ha faktisk litt bedre bemanning enn loven krever.
3. Ledige plasser og søknadsfrist for barnehageåret 2021-2022 v/Live
Vi har ca 12 ledige plasser fra august, og det er ikke flere enn at vi er sikre på å fylle opp
disse. Det blir ikke vanlig besøksdag på grunn av smittevern, men vi kommer til å tilby
mulighet til å avtale tid for besøk enkeltvis, utenom barnehagens åpningstid.
4. Planer for våren – hva gjør vi med foreldremøter og arrangementer fram til sommeren?
Det er ikke lett å planlegge noe felles treff nå, men vi ble enige om å sette opp vårens
foreldremøter ganske sent på våren slik at det kan gjennomføres utendørs. SU ønsker også at
barnehagen tilbyr et digitalt møte/webinar til foreldrene som omhandler
livsmestring/mobbing/robuste barn.
5. Resultater fra foreldreundersøkelsen og Kultur for læring T3
Den saken må utsettes fordi vi måtte avlyse ledermøtet her pga sykdom, så vi har ikke hatt
nok tid til å jobbe med disse resultatene selv. Så det får vi ta i et senere møte.
6. Innkomne spørsmål fra foreldrene
a. Spørsmål om hvorfor småbarnsavdelingene bytter garderobe hver 14. dag. Det har vi
gjort fordi vi av smittevernhensyn trenger to garderober for småbarn, og fordi vi
ønsker å beholde den vekslingen mellom natur- og gårdsuker også for småbarna. Så
har vi etter møtet tatt opp saken på nytt, og valgt å lytte til innspillet og bestemt
faste garderober for småbarnsavdelingene.

b. Ønske om at barna i stor avdeling er litt mer klare til å bli henta når det nærmer seg
fire. Har pakka sekken og funnet tingene sine, slik at det ikke blir så lang kø iom at
bare en forelder kan være inne om gangen. Dette tar vi med oss.
c. Spørsmål om hvordan det går for den avdelingen som er i grillhytta nå når det er blitt
kaldere. Det går veldig bra, er tilbakemeldingen fra de ansatte i den avdelingen som
er der nå. Det er golvvarme i grillhytta, og det går fort å fyre opp i vedovnen. Dersom
det er kaldere enn ti grader er Øyvind ute og fyrer før sju. De har også mulighet til å
bruke gymsalen og bestemorstua dersom det er ønskelig.
7. Eventuelt:
a. Foreldrekassa: Saldo er 4759,-.
8. Neste møte: onsdag 17. mars 1930

Referent Ragnhild

