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Tid:  16.11.2021 

Sted:  Førland barnehage 

 

Til stede: Vegard Terøy, Elisabeth B. Pedersen, Hilde Kjellevold, Karin Østerhus og 

  Berit Idsøe Bringaker 

 

 

01/21  Konstituering av utvalget 

  Vegard Terøy ble valgt som leder 

 

02/21  Oppstart av nytt barnehageår – erfaringer 

  Vi har en stor førskolegruppe dette året, 25 barn til sammen. Vi har derfor  

  valgt å dele den opp i 2, der 13 førskolebarn er på grønn, mens 12 førskole- 

  barn er på rød base. Vi har 11 barn som er 4 år dette året, og som nå er 

  samlet på blå base. Gode vurderinger ligger bak måten vi har organisert 

  avdelingene på.  

 

03/21  Budsjettforslag 2022 

  Omtrent samme ramme som dette året. Vi har ikke måttet gjennomføre noen  

  budsjettkutt for 2022. 

  Stor budsjettpost er husleie på 1,3 mill. Vi er en kommunal driftet barnehage,  

  men leier bygget av en privat aktør FUS.  

   

 

04/21  Inkluderende barnehage og skolemiljø 

  Vi deltar i en nasjonal satsing, der ny mobbelov i barnehagen får fokus. 

  Kjernekomponenter vi har jobbet med er regelverkskompetanse og  

  relasjonskompetansen. Vi skal heve kompetansen til alle ansatte på dette 

  området. Det er laget en handlingsplan for et inkluderende barnehagemiljø i 

  Førland barnehage. Vi vil sammen med alle de andre barnehagene har en  

  felles planleggingsdag om dette tema, 03.01.22.  
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05/21  En kvalitativ evaluering av nye og endra åpningstider 

   

  BARNEHAGENS EVALUERING AV KORTERE ÅPNINGSTID 

- Et kvalitetstiltak  
 

• Kortere åpninstid fører til bedre bemanning gjennom hele dagen, ettersom de 
ansatte ikke spres ut over like mange timer som før.  
 

• 45 min. redusert åpningstid gir 45 min. mer med full bemanning pr dag (fra ca 4,5 
time til 5 t 15 min) Denne tiden med full bemanning pr dag er et stort 
kvalitetsframskritt som stabiliserer og skaper rom for en bedre barnehagehverdag. 

  

• Gode rammevilkår har ført til et bedre pedagogisk tilbud gjennom hele dagen. 
 

• Det beste for barnet har kommet tydeligere fram. En full dag i barnehagen er 9,5 
time, og det er lenge nok for alle barn.  

 

• Pedagogene kan avvikle planleggingstiden på en mer forsvarlig måte. 
 

• Mindre tid for den ansatte alene på avdelingen, som fører til bedre sikkerhet for 
barna. 

 

• Pandemien har vist at mange arbeidsgivere klarer å tilby sine ansatte arbeidstider 
i henhold til åpningstiden som barnehagen tilbyr.  

 

• Enstemmig enighet i hele styrergruppen til alle 10 barnehager i Strand.  
 

• Kortere åpningstid handler om å videreutvikle kvaliteten i barnehagene til beste 
for barna våre! 

 

 
Det kommer spørsmål fra utvalget om barnehagen opplever at det er foreldre 
som strever med å rekke jobben (står og venter på morgenen), eller om det er 
noen som har utfordringer med å hente innen åpningstiden?  
Barnehagen får gode tilbakemeldinger fra foreldrene om blant annet bedre tid 
til å fortelle om dagen når de henter barna på ettermiddagen. Opplever heller 
ikke at foreldrene har utfordringer med å levere/hente innen åpningstiden. 
Samarbeidsutvalget får mulighet til å komme med sine erfaringer som skal 
sendes til politikerne  

 
 

06/21     Egenerklæring – et skriftlig tilsyn 
  Deles ut for gjennomsyn og tilbakemelding i etterkant av møtet.  
  Skal godkjennes av alle medlemmene i Samarbeidsutvalget. 
 
07/21  Eventuelt 
  Gladnyhet: Det skal settes opp dagshytte på Fullhammeren, som barnehagen 
  kan benytte seg av. 
  Brukerundersøkelsen er sendt ut til alle foreldre/foresatte. Vi håper at så 
  mange som mulig tar seg tid til å svare på denne. Svarfrist 20.12.21. 
  Foreløpig en svarprosent på 47%. 
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Med hilsen 

 

 

Berit I. Bringaker 

virksomhetsleder 

Førland barnehage 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
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