
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEREFERAT 
SAMARBEIDSUTVALGET I SVINGEN BHG  

Tidspunkt: 12.2.20 
 
Saksbehandler/referent: Berit Amlien Sterud 
Sted: Svingen Bhg 
Varighet: 18-1930 
Tilstede:  
Eierrepr: Ida Flatlien 
Foreldrerepr: Anne Marit T Hansen (GUL), Linda I. Hagenborg (GRØNN), Mia-Andrea N. 
Håkerud (BLÅ) 
Personal: Tine Hvalstad (GUL), Vivian Steinsli (vara GRØNN), Inger Lysen (BLÅ) 

          

Beskrivelse: 

1. Referat fra sist godkjennes.  

2. Informasjon fra bhg: 

Regnskap 2019, som forventet i årsprognos. Ca 1 million i overforbruk pga årsverk knyttet til 

spesialpedagogiske oppgaver/enkeltvedtak. Andre utgifter utover det som ble budsjettert, men 

«hentet inn igjen» på andre poster er utgifter til sjukevikar og ferievikar, samt overtid til personalet 

for møtegodtgjøring kveldstid på pålagte møter. Det nevnes også høyere utgifter til mat. I 2019 ble 

det brukt ca 30 000,- over det bhg får inn i matpenger fra foreldrebetaling. Dette skal egentlig være til 

«selvkost».  

Innspill: Bør matpengeandelen av foreldrebetalingen økes? Kan vaktmestertjenesten bidra med 

kjøring, slik at vi kan handle på Rema eller Kiwi – og ikke Joker som ligger høyere i pris? Det jobbes 

med en bedre løsning for matinnkjøp og mattilberedning i bhg i kommunen.  

Sjukefravær 2019 på 12,6%. Sykefravær i bhg er en nasjonal utfordring, men Hov bhg har vist oss at 
det er mulig å få ned sykefraværet i bhg, så dette må fortsatt ha fokus.  
Innspill: Hva tenker politikerne om det høye sykefraværet i bhg? Hva kan vi gjøre med dette?  
Barnehageopptaket 2020: 72 plasser i Svingen. Ingen utvidelser/ingen uteavdeling i Heksegryta. Dette 
er planen, men det må tas et forbehold om at det kan bli endringer etter opptaket. Fokus på minst 
mulig endringer i organisering av barnegrupper og personalet.  
Til orientering: Svingen bhg har siden 7.10. 19 hatt 40% + 40% pedledere på disp. på GUL og GRØNN.  
Dvs fagarbeidere i pedlederstillinger.  
 
Barnehagehverdagen i  Svingen:   
GUL: Gleder oss over barnas utvikling. Nå er de mer opptatt av hverandre og kan leke sammen. Også 
mer nysgjerrige på barna på de andre avdelingene. Skinnvotten har vært tema i januar og februar.  
GRØNN: Tema kroppen engasjerer barna. Mye nysgjerrighet, spørsmål og refleksjoner.  
RØD gruppe: Det bygges og organiseres med store pappesker! Mye flott lek!  
GRØNN markerte samedagen med felles måltid i Heksegryta. Det ble en flott dag sammen! 
Innspill: Opplever den store avdelingen på Grønn/rød som veldig ryddig og godt organisert. Dette 

skaper forutsigbarhet for ungene – og oss foreldre.  

BLÅ: Litt endring i rutiner; todeling av gruppa er veldig fint og gir mer kvalitet over møteøyeblikkene. 

(samspill voksen – barn). Det etableres stadig nye vennskap – det er så fint å se. Endret til 2 måltider 
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per dag – dette fungerer kjempefint! Bedre matro og trivsel ved bordet – og tomme matbokser med 

hjem!  

Alle, både små og store i Svingen trives veldig godt i Heksegryta.  

3. Informasjon fra FAU: 

Innspill: Utkledningsuke og karneval! Kan dette gjøres likt? Med tanke på søsken på ulike avdelinger. 

Tar spørsmålet med inn i planlegging av neste år. Ellers ingen aktuelle saker fra FAU.  

4. Informasjon fra eier: 

Ny administrativ organisering i SLK fra 1.3. Konsekvenser for bhg: Skole og bhg er delt. Nytt 

kommunalområde barnehage med egen kommunal sjef Inger Hagen. Herunder hører også 

helsestasjon, spesialpedagoger og bvtj.  

Store økonomiske utfordringer. 10 millioner i overforbruk oppvekst 2019.  

Kommunestyret bestemt at barnehage og skolestruktur er «fredet» i arbeidet med innsparinger. 

Fokus på at vi må utføre tjenester på en annen måte en før. Tenke mer sammen på tvers og i 

samarbeid med andre.  

Innspill fra SU til eierrepr: Må fortsatt holde trykket på bemanning: Bemanningsnorm er bra, men 

skulle gjelde større del av dagen. Se sykefravær opp mot bemanning.  

SU støtter dette, men viktig innspill til de ansatte fra foreldrerepr: Selv om en ser det er mange barn 

og kanskje bare to ansatte på jobb om morgenen, så går en alltid ut med en trygghet om at barna blir 

ivaretatt og er trygge!  

Hva ønsker politikerne å gjøre med sykefraværet i bhg? 

5. EVT 

Samkjøring i ferier fra neste bhgår. Ser på mulighet for samkjøring alle bhg i SLK også i jul- og 

påskeferie. Slik det gjøres i sommerferiens uke 29,30,31. Dette innebærer ingen vedtektsendring.  

Porten: Flere episoder der barn har kommet seg ut av porten på egenhånd ved henting. Enten fordi 

porten ikke har vært forsvarlig lukket eller fordi barnet er blitt med andre foreldre ut. Viktig at porten 

lukkes forsvarlig – begge veier - og at foreldre påser at ikke andre barn enn ens egne er med ut av 

porten. Ved levering og henting av søsken oppfordres det til at søsken er med inn i garderoben – og 

ikke oppholder seg alene på utelekeplassen. Det vil bli sendt ut en skriftlig påminnelse fra styrer.  

  

Takk for engasjement og innspill!  

Neste møte onsdag 22.4. kl. 18-20 

 
 
 
 

 


