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Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 24.10.22 Førland barnehage 

 

 

Tilstede: Trond Christian Frøhaug, Maren Ravnås Ulevåg, Guro Storhaug, Karin  

  Østerhus, Hilde N. Kjellevold og Berit Idsøe Bringaker 

 

 

01/22  Leder av utvalget Trond Christian Frøhaug 

 

02/22  Oppstart av nytt barnehageår. Tilvenningen med nye barn har gått fint.  

  Positivt med besøksdag for nye barn i juni. Vi har også besøksdag for de 

  barna som skal gå fra 1. til 2. etasje.  

Vi starter tilvenning med de barna som skal på stor avdeling på våren. De går 

da på besøk til en avdeling i 2. etasje en dag i uken. På grunn av korona har 

vi ikke fått gjennomført det de siste årene, men nå starter vi opp med det 

igjen.  

 

03/22  Budsjettforslag 2023 

  Det er lagt inn 2 forslag til tiltak for å få et budsjett i balanse.  

1. Redusert brukerbetaling med kr 255 000 

Makspris for barnehage reduseres til kr 3050 pr mnd fra 01.08.22 

og kr 3000 fra 01.01.23. 

2. Bemanningsnorm må økes med 1 årsverk 374 000 

På grunn av en yngre barnegruppe og bemanningsnorm økes det med  

1 årsverk i barnehagen.  

 

04/22  Inkluderende barnehage og skolemiljø. 

  Vi er med i en nasjonal satsing der vi jobber med et trygt og godt barnehage- 

  miljø. Vi jobber med forebygging, avdekking og håndtering av krenkelser og  

  mobbing. Barnehagen har utarbeidet en Handlingsplan for et inkluderende  

  barnehagemiljø i Førland barnehage som ligger på hjemmesiden vår. 

Alle ansatte har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen 

har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan for 



  Side 2 av 2 

eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller 

diskriminering. 

 

05/22  En kvalitativ evaluering av nye åpningstider i barnehagene – kl 0645-1615. 

Vi hadde tidligere en åpningstid på 10,15 time pr dag, nå har vi 9,5 time pr 

dag. 

Vi gjorde en foreldreundersøkelse i mars 2021, der det framgikk av 

undersøkelsen at det ikke var behov for lengre åpningstid enn 9,5 time pr dag.  

Det ble gjort en kvalitativ vurdering av de nye åpningstidene i 

Samarbeidsutvalget 16.11.21. Vi gikk gjennom evalueringen som ble gjort da, 

og Samarbeidsutvalget i dag har ikke noe mer å tilføye.  

Uttalelse fra SU – «Vi må tenke på barnas beste» De er fornøyde med dagens 

åpningstider.  

 

 

Nytt møte i Samarbeidsutvalget blir tirsdag 18.04.23 kl 1630-1730.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Berit Idsøe Bringaker 

virksomhetsleder 

Førland barnehage 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 

 

 

Kopi til:    

Astri Veland Koll-Frafjord Granittvegen 18 4104 Jørpeland 

Guro Storhaug Blåklokkevegen 1 4104 Jørpeland 

 

 

 


