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Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 25.02.21 Førland barnehage 

 

Tid:  25.02.2021 

Sted:  Førland barnehage 

 

Til stede: Anne K. Torgersen, Vegard Terøy, Karin Østerhus, Hilde N. Kjellevold 

  og Berit Idsøe Bringaker 

 

Forfall:  Beate Ihlen Tjeltveit 

 

 

Kort info om Samarbeidsutvalgets mandat og forventinger. Det er foreldrene sitt møte i 

samarbeid med personalet. Er det saker dere foreldre ønsker å ta opp, så ta kontakt med en 

av representantene i utvalget.  

 

01/21  En kort oppsummering fra året som har vært -2020. Foreldrene gir  

  tilbakemelding på at de har ingenting å klage over. Vi står i denne situasjonen  

  alle, og vi må bare forholde oss til smittevernregler. Det kommer spørsmål om  

åpningstidene vi har i dag, og om det vil bli endring på dette? Vi kommer 

tilbake til denne saken.  

 

Fra de ansatte: Foreldre i samfunnskritiske yrker har mulighet til å søke om 

utvidet åpningstid for sitt barn.  

Vi opplever mindre sykdom blant barna, og det vi ser er at når barn blir syke 

blir smitten isolert til den kohorten/avdelingen som barnet går på. Det er lite 

smitte mellom avdelingene. Vi har gode rutiner på hygiene, vask og «spriting» 

av hender.  

Det var godt når vi kunne gå fra rødt til gult nivå. Da kunne vi jobbe 

avdelingsvis som en kohort. Barna kommer godt ut av det å være i en kohort 

med faste voksne, med en tettere personalbemanning med en kortere 

åpningstid.  

 

Vi har laget 2 midlertidige «garderober» på rød og blå base. Dette for å unngå 

trengsel/samarbeid mellom avdelingene i en garderobe. Vi takker for 

forståelse og tålmodighet hos dere foreldre i forbindelse med levering og 

henting.  
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02/21  Årsrapport 2020 

Vi har en budsjettramme på rundt 12 mill. Vi kan vise til et positivt resultat på 

kr 18000. Det meste av vårt budsjett er faste lønnsutgifter. Vi har ellers et lite 

driftsbudsjett, samt vikarmidler til ferievikar og sykevikar. Korona utgifter har 

blitt dekket inn med sentrale midler på kr 50 000.  

 

03/21   Barnegruppene fra 15. august 2021.  

Vi vil fra høsten av ha 25 førskolebarn. Tradisjonen har vært at alle 

førskolebarna samles det siste året på grønn base. Det vil vi ikke få til dette 

året, pga at vi er så stor førskolegruppe. Vi har hatt en grundig gjennomgang 

av hvordan vi ser for oss at gruppene blir organisert fra høsten av, og har 

kommet fram til følgende: Førskolegruppen deles i 2, mellom grønn og rød 

base. Vi kommer til å samle alle 2017-barna på blå base. Det vil komme mer 

informasjon om dette etter påske.  

 

Utvikling/fokus i barnehagen framover:  

Vi er i inne i en nasjonal satsing: «Inkluderende barnehage og skolemiljø». 

Overordnet mål: Alle barn har rett til å ha et trygt og inkluderende barnehage- 

og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at 

barn ikke skal utsatt for mobbing eller krenkelser, verken fra andre barn eller 

voksne.  

Alle barnehagene i Strand og Resahaugen skole deltar i denne satsingen. 

 

04/21  Det ligger et vedtak i Strand kommune på at åpningstiden i barnehagene skal 

reduseres etter at Ryfast åpnet. Dette vedtaket ble det tatt tak i våren 2020 i 

forhold til hvordan åpningstiden skal være framover. En politisk sak er under 

arbeid og i saken vil det stå at vi styres mot ny endret åpningstid i 

barnehagene i Strand kommune. Fra dagens åpningstid på 10,15 time pr dag 

til en åpningstid på 9,5 time pr dag.  

 

 Levekårsutvalget i Strand kommune ønsker en uttalelse på dette forslaget fra 

Samarbeidsutvalget i barnehagene.  

 

 For å få flest mulig stemmer fra foreldrene har vi valgt å dele ut en 

foreldreundersøkelse, der vi ønsker å få en tilbakemelding på behov. 

Samarbeidsutvalget har vedtatt å sende ut undersøkelsen, som har en frist 

15.03.21. 

 

 Det vil komme en uttalelse fra SU på forslag om ny åpningstid.  

 Hvis saksgangen går som planlagt vil en eventuell endring av åpningstiden 

være gjeldene fra 15.08.21. Med forbehold om eventuelle utsettelser eller 

forlengelse av korona smitteverntiltak.  

 

Berit Idsøe Bringaker 

Førland barnehage 

 

berit.idsoe.bringaker@strand.kommune.no  
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