
 

Sikker digital post 

www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss 

Postadresse 

Postboks 4, 5685 Nodeland 

Telefon 38 07 50 00 

Organisasjonsnummer NO 820 852 982 

E-postadresse 

post@kristiansand.kommune.no 

Besøksadresse 

Rådhusgata 18, Kristiansand 

www.kristiansand.kommune.no 

 

Møte 

Tema:  Møte med Samarbeidsutvalget i Øvre Slettheia Oppvekstsenter avd. 

barnehage 

Møtested:  Personalrommet i Barnehagen 

Dato:  28.06.2022 

Tidspunkt:  16.30-18.00 

Referent:  Ella Taranger 

 

Deltakere: • Yalemzerf A. Asaye (Ansattrepresentant - Blåmeisen)  

• Inger Ann Norheim (Ansattrepresentant - Bokfinken) 
• Elisabeth Eggers (Ansattrepresentant - Måltrosten) 
• Elvis Osmanivic (Foreldrerepresentant - Bokfinken) 
• Kaja Gauslaa Fredheim (Foreldrerepresentant - Måltrosten) 
• Monica B Torp (Foreldrerepresentant - Blåmeisen) 
• Ella Taranger (Styrer) 

 

Meldt frafall: • Helge Ramstad (Foreldrerepresentant - Nattergalen)  
• Tormod Lien (Enhetsleder) 
• Tina Rossvatn (Foreldrerepresentant - Gråspurven) 
• Grete Løvland (Ansattrepresentant - Nattergalen) 
• Kristin Zachariasen (Ansattrepresentant - Gråspurven) 

 

Kopi til:   

 

Nr 

 

Sak Ansvarlig Innen 

1. 1 Godkjenning av årsplan for barnehageåret 22/23:   
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De ansatte i barnehagen bruker årsplanen som arbeidsverktøy 

gjennom året. I løpet av våren har vi evaluert og revidert 

årsplan og dermed utarbeidet ny årsplan for barnehageåret 

2022/23. 

Su godkjenner årsplanen for 2022/23 

2.  Nytt kommunikasjonsverktøy, Wisma Min barnehage: 

 

Fra nytt barnehageår, 08. august 2022, vil dere få tilgang til 

Visma Barnehage - foresatt. Denne appen kan lastes ned nå, 

men vil ikke virke før 08.08.22. 

Det er på denne plattformen kommunikasjonen mellom 

barnehagen og hjem vil foregå.  

I appen kan foresatte:  

• Motta og sende meldinger med barnehagen 

• Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i 

barnehagen 

• Motta dagbok som forteller om barnets små og store 

opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling 

• Gi eller avslå samtykker 

• Motta felles beskjeder med informasjon fra barnehagen 

• Se når ditt barn har sovet i barnehagen 

• Registrere allergier og medisiner 

  

3.  Ernæring og måltider i barnehagen 

Bystyret vedtok i møte 18.05.22 at barnehagene skal servere 

ett måltid per dag, 2 dager i uken, gjeldende fra nytt 

barnehageår. (Sak 88/22 - fra 5 dagers til 2 dagers 

matservering per uke.) 

Dagens kostpenger på 210 kr. opprettholdes. Det betyr at deler 

at kostpengene går til kjøkkenressurs. Hos oss tilsvarer det 

17% kjøkkenressurs. 

Det vil si at barna har med to nister, tre dager i uken, og en 

niste to dager.  

Dere vil få informasjon før 08.08.22 (nytt barnehageår) om 

meny og hvilke dager vi vil lage mat. 

 

  

4.  Nytt barnehagebygg: Planlegging og utvikling av rom og 

funksjonsprogram for ny barnehage startet januar 2022 i regi 
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av Norconsult. Barn, ansatte og foreldre har vært med i 

medvirkning av rom og funksjonsprogrammet. Første utkast av 

arkitekttegninger er presentert.  

5.  Foreldresamarbeid: Denne våren har vi invitert 

Foreldrerepresentantene til å hjelpe under arrangementer i 

barnehage. Vi takker for bidrag fra foreldre som har hatt med 

kaker og mat til arrangementer og som har hjulpet til under 

arrangementer slik som 17. mai og gratis gjenbruksmarked. 

 

Ved første SU-møte i høst tar vi opp hvordan vi kan styrke 

foreldresamarbeidet og samholdet i barnehagen. Forslag er 

dugnad og høstfest i tillegg til allerede eksisterende 

arrangementer slik som sommerfest, Lucia og påskefrokost. 

  

(for flere linjer, stå i siste rute i siste linje og trykk på → piltast) 


