
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEREFERAT 
SAMARBEIDSUTVALGET I SVINGEN BARNEHAGE  

 
Tidspunkt: 20.11.19 
 
Saksbehandler/referent: Berit Amlien Sterud 
Sted: Svingen Barnehage 
Varighet: kl 18-20 
Tilstede:  
Eierrepr: Ida Flatlien  
Foreldrerepr: Anne Marit Tandberg Hansen (GUL), Linda Iversen Hagenborg (GRØNN), Cecilie 
Eriksen (vara BLÅ) 
Personal: Tine Hvalstad (GUL), Vivian Steinsli (vara GRØNN), Beata Salwin (vara BLÅ) 
 
Forfall: Guri Sagbakken (personalrepr GRØNN), Inger Lysen (personalrepr BLÅ), Mia-Andrea 
Nordberg Håkerud (foreldrerepr BLÅ) 
 

          
Beskrivelse: 
 

1. Velkommen og info fra styrer. Det følger av bhglov og vedtekter for barnehagene i SLK at alle 
barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal bestå av en foreldrerepr og 
en personalrepr fra hver avdeling, samt en eierrepr fra kommunestyret. Styrer kan fungere 
som sekretær. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. SU skal forelegges saker som budsjett, driftsendringer og 
arealutnyttelse. Utvalget plikter å påpeke overfor eier og melde fra til tilsynsmyndighet 
dersom bhg ikke drives innenfor gjeldende rammer. Bhgeier skal sørge for at saker av 
viktighet forelegges samarbeidsutvalget.   

 
2. Konstituering  

Leder: Mia –Andrea (foreldrepr BLÅ)  
Nestleder: Tine (ansattrepr GUL) 
Sekretær: Berit (styrer)  

 
3. Fastsetting av årsplan for Svingen bhg. Årsplanen ble godkjent uten merknader.  

 
4. Saker fra eierrepresentant.  

Ida Flatlien ny eierrepresentant. Ida er vara representant for Senterpartiet til kommunestyret 
og fast representant i komite for oppvekst. Ida er også mor i Svingen. Dette er drøftet og skal 
ikke være til hinder for å være eierrepresentant.  
Den økonomiske situasjonen er krevende for SLK. Årsaken til avvik i regnskap oppvekst/bhg er 
vedtak om spesialpedagogiske tiltak. Andre aktuelle saker: «tidlig innsats», «løpende 
bhgopptak» gjennom året?, gledelig med ny bhg i Hov, bhgåret 2020/2021 er det budsjettert 
uten utvidelser i Svingen og Grettegutua, «stolte sammen» møter for ansatte. Viser til referat 
fra møte i komite oppvekst. 
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5. Ingen saker fra FAU. Til orientering er saken om porter meldt videre til Bygg og vedlikehold. 

Hovedporten i Heksegryta er ordnet.   
 

 
6. Saker fra bhg. 

Regnskap 2019: Foreløpig årsprognose 1,2 mill i overforbruk Svingen pga spespedtiltak 
knyttet til vedtak enkeltbarn og styrking på gruppe.  
Budsjett 2020: 72 plasser i Svingen fra august 2020.   
Nærvær: 1. halvår 85,9% – fortsetter NED prosjekt med oppfølging fra IA rådgiver. Viktig å se 
«bak» tallene.  
Fortsetter arbeidet med å styrke personalets relasjonskompetanse (COS i bhg og skole i SLK). 
Fortsetter «språklek»  – strukturert begrepslæring for skolestarterne. Motiverende å se 
hvordan dette gir god fart i språkutviklingen.    

 
Erfaring med utedager/uteuker BLÅ og GRØNN: 
Overordnet: Bhg’s helsefremmende og forbyggende funksjon ivaretas på en bedre måte ved 
at alle barna i de to eldste aldersgruppene nå har utedager i Heksegryta. Både små og store 
trives veldig godt med Heksegrytedager. Overganger kan være krevende for noen barn. Både 
overganger med påkledning fra inne til ute om morgenen og det å være en dag inne og neste 
dag ute eller en uke inne og en uke ute. Erfaringer fra i år tas med inn i planlegging av neste 
bhgår.  
Fra SU: Viktig at Heksegryta fortsatt må brukes!  

 
 

7. EVT 
-Jobbe videre for bemanningsnorm hele dagen.  
-Samkjøring med andre bhg jul og påskeferie? Viser til vedtekter. Jobbe videre med en kultur i 
foreldregruppa der det meldes inn reelt behov for bhgplass og at plassen må benyttes hvis det 
er meldt inn.  
-Positiv tilbakemelding til bhg: Alt dere gjør virker så gjennomtenkt, sammenhengende og 
godt begrunnet. Svingen har et godt rykte!  

 
 

Dato for neste møte: onsdag 12.februar kl 18-20. 
 

 
 
 
 
 
 


