
 

 

 

Referat fra SU-møte 26.10.21 
Øvre Slettheia oppvekstsenter, avd. barnehage 
 
Til stede:  

Kaja Gauslaa Fredheim, foreldrerepresentant på Måltrosten 

Monica B. Torp, foreldrerepresentant på Blåmeisen 

Tina Rossevatn, foreldrerepresentant på Gråspurven 

Elvis Osmanovic, foreldrerepresentant Bokfinken 

Yalemzerf Asheber Asaye, representant for ansatte, Blåmeisen 

Elisabeth Eggers, representant for ansatte Måltrosten 

Tormod Lien, enhetsleder (møteleder) 

Ann Christin Myklebust, fagleder (sekretær)   

Fraværende: 

Helge Ramstad, foreldrerepresentant Nattergalen 

Kristin Zachariasen, representant for ansatte Gråspurven 

Grete Løvland, representant for ansatte, Nattergalen 

Inger Ann Norheim, representant for ansatte, Bokfinken 

 

1. Kort om samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 

organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik 

at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, med 

ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal 

sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

 

Saker av viktighet: 

• Årsplan for barnehagen 

• Innsyn i forslag til budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse. 

• Dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. 

• Ved tilsyn i barnehagen, skal samarbeidsutvalget ha innsyn i og signere rapporten.  

• Dersom barnehagen ikke drives i tråd med gjeldende lover, forskrifter, barnehagens 

vedtekter og budsjett, kan samarbeidsutvalget melde fra til tilsynsmyndighetene. 

 

 

 



2. Valg av leder for samarbeidsutvalget 

Kaja Gauslaa Fredheim, foreldrerepresentant fra Måltrosten, ble valgt som leder av 

SU. 

 

3. Barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø v/Ann Christin  

• Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å følge med  

• Plikt til å gripe inn 

• Plikt til å undersøke 

• Plikt til å følge opp  

• Barnehagen må lage en plan; Aktivitetsplan  

• Forebygging er viktig og jobbes med kontinuerlig på alle avdelinger  

 

4. Status for barnehagen – kort oppsummering av denne høsten v/Ann Christin (faglig 

satsing/personalsituasjon)  

• Psykisk helse i barnehagen 

• Møte barn på følelser 

• Utagerende barn  

• Ståstedsanalyse – kartlegging av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Målet er å 

finne ut hvor vi har forbedringspotensial og hva vi ønsker å videreutvikle fremover.  

• Foreldreundersøkelse i november – vi ønsker å få flest mulig til å svare, for å få et 

godt bilde av foreldrenes opplevelse av barnehagen og barnehagens innhold.  

 

Aktiviteter og arrangementer i høst: 

• Foreldremøte 

• Gjenbruksmarked 

• FN-cafe   

 

Sykefravær blant de ansatte: 

Vi setter inn vikar for å sikre et godt og trygt tilbud for barna, vi bruker vikarbyrået 

Adecco. Vi prøver å bruke vikarer som er kjent i barnehagen og med barna. 

 

Ny leder, Ella Taranger, er ansatt og vil tiltre i januar. Tittelen fagleder vil endres til 

styrer. Ann Christin Myklebust fortsetter som vikar ut desember.  

  

5. Status økonomi/nøkkeltall for drift v/Tormod 

Barnehagen har et positivt disposisjonsfond på over en million kroner. Det er penger 

som i all hovedsak er spart inn årene før oppvekstsenteret startet 2016 og 

besparelser på vedlikehold av vedtatt nedlagt gammel (rød) barnehage. Pengene var 

blant annet ment å gjøre uteområdet mer barnevennlig. Da fukt i barnehage ble 

oppdaget, ble disse planene lagt på is. Vi vil bruke disposisjonsfondet når vi nå skal få 

nytt barnehagebygg.  

Driften for kalenderåret 2021 ser i skrivende stund ut til å havne på budsjetterte tall. 

Vi ligger i overkant av 100 000 kroner bedre an enn forventet. Det brukes mye penger 



på vikarer når ansatte er syke. Barnehagen har til nå i år et sykefravær på 12-13 

prosent. 

 

6. Status nytt barnehagebygg v/Tormod 

27. oktober 2021 opplyses det i kommunens økonomiplan for de neste fire årene at 

nytt barnehagebygg på Øvre Slettheia skal stå ferdig i 2023. Det blir en spennende tid 

hvor vi snart blir involvert med tanke på ønsker og behov for det nye bygget. Vi håper 

det vil bli et bygg som gjør det mulig å samarbeide tettere mellom skole og 

barnehage. 

 

7. Dato og tidspunkt for nytt samarbeidsutvalg 

Vi avventer tidspunkt for neste møte til ny leder er på plass.  

 

8. Eventuelt 

• Det ønskes en tydelig plan for barnehagens måltider. Hva som serveres og på hvilke 

tider. Foreldrene ønsker flere varme måltider.  

Foreløpig starter vi med et varmt måltid i uken, og vil se på muligheten for å utvide 

etter hvert. Vi prøver å lage litt mat sammen med barna innimellom og har mulighet 

til å grille pølser på tur av og til.  

• Ønske om mer aktivitet for barna på fritiden.  

Det er muligheter for å låne skole/gymsal, en foresatt må være ansvarlig.  

Ann Christin kan legge ut på hjemmesiden for å informere dersom foreldre ønsker å 

møtes ettermiddag/helg. For eksempel lekeplasstreff eller lignende.  

 

 


