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VELKOMMEN TIL SU 2020 – 2021 

 

Referat SU møte i Sommerly 

 

Tid: 12.10. 2020 

 
Tilstede:  

Cathrine Vedstesen, Vibeke Linnerud, Ingelin Nyhammer, 

Astrid Yirrell, Susanne Valestrand-Halseth, Laura Sommerdahl, Line Hornsletten, Ingrid Wien Skånseng. 

Ikke tilstede: Merethe Bakken, Tine Edvardsen Aarønes, Glen Martin Bjellånes Kristiansen 

Referent: Ingrid Wien Skånseng 

 

- Valg av SU leder, Ingelin ble valgt som SU leder frem til jul 

- Valg av nestleder Susanne Valestrand-Halseth som nesteleder og vil overta SU leder rollen etter jul av 

praktiske årsaker.  

- Valg av referent, Ingrid Wien Skånseng fortsetter som referent.  

 

1. Økonomi status 

• Cathrine informerte om økonomi og endringer fra det offentlige. 

•  PBL sin facebook side har mye informasjon for de som ønsker å følge med på saker. Siden omfavner alt fra 

økonomi til praktisk informasjon.  

• Kutt i pensjonstilskudd fra 13 til 11% - 250.000, - for Sommerly hvis dette blir resultatet av statsbudsjettet 

• Tilskudd for bemanningsnormen fra det kommunale tilskuddet gjelder 2021  

• Økte pensjons kostnader for 2020 var ca 600.000, - (tariff regulert/ Hovedavtalen) 

- Private barnehager mister mulighet for lån i Husbanken fra 2021 

 

2. Økte avdrag til Husbanken fra 2021 

 

• Viser til Generalforsamlingen hvor dette ble tatt opp. 

• Det er blitt gjort en økonomisk vurdering i 2019 (PBL), ved søknad om nytt lån fra Husbanken hvor rapporten 

bekreftet at barnehagen kunne bære den økonomiske kosten av å øke lånet, ut fra hvordan inntektene 

(tilskudd) fremstod 2019.  

 

Vedlikehold og utbedringer  

Svært heldig at barnehagen kommer innenfor fristen for lånemulighet 2020. 

✓ Det er allerede gjort en del vedlikeholdsarbeid på barnehagen: 

✓ Vinduer (trekk og låse/lukke) 

✓ Varme avvisning (inneklima) 

✓ Uteanlegg (stabiliserte masser) 

✓ Oppdaget vannskader/ råte ved inngangsparti som er utbedret.  
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Dugnader 

 

• Dugnader blir holdt avdelingsvis og som «kohorter».  

• En kohort per avdeling, en for fellesområde er foreslått for vaskedugnaden.  

• SU vil informere om dato på facebook siden til hver avdeling.  

• Vaskedugnader er satt til søndag 10. januar fra 10.00-15.00.  

• Ber foreldre å sette av denne dagen.  

 

• Det gjøres allerede noe vedlikehold inne fra foreldre: 

- Glen: lysarmatur i tak monteres på kvelder/helg.  

- Krosby: vindus vask vil forespørres.  

- Male stua: Januar 2021 (gruppe; kohort) 

- Vedlikehold ute: kommer tilbake vedr. dette. Fortsatt vedlikehold/olje deler av uteområdet som må utføres.  

 

 

Daglig bruk i barnehagen: 

 

SAND:  

• Daglig leder og SU samarbeider om å informere/ opplyse fortsatte om at barna ikke kan ta med sand over på 

områder utenfor sandkassene til gummi og kunstgressområde! 

• Kunstgress og gummi «tåler» ikke dette! 

• SU vil informere foreldre om viktighet om at dette.  

 

PORTER:  

Portene skal lukkes ved ankomst og avgang; gjelder også for foresatte som skal gå gjennom ballbingeområdet.  

Det settes opp skilter.  

• Foreldre/omsorgspersoner som skal leverer barn via dører bakside vil ha mange porter å åpne/lukke, viktig 

dette holdes, SU vil informere foreldre om dette.  

 

3. Kamera/ video overvåking 

Styret diskuterer oppsett av video overvåking på området. Det sjekkes opp mot personvern og formålsnødvendighet.  

1. Sikre området mot hærverk 

2. Sikre området mot innbrudd i grillhytten 

3. Skilter på området 

Det ønskes ikke uvedkommende skal benytte uteområdet som lek og hundegård. Spesielt grunnet covid-19 med 

tanke på smitte. Det ønskes heller ikke hunder i uteområdet i barnehagen.  

 

4. SU arrangementer 

• Lystenning/ Lucia: Utgår som et felles arrangement pga kohorter.  

• Det foreslås at hver avdeling har sitt arrangement for barna. Stjerneklubb vil gå/stå Lucia ute med sang 

forbeholdt en forelder per barn for å holde antallet personer som samles nede.  

 

- Juletrefest:  

• Ble ikke diskutert, kommer tilbake med mer informasjon om dette kan holdes.  

 

- Åpning av uteområdet:  

• Kaffe på morgningen ved levering, hvor SU og styrer serverer kaffe ved levering (kohort) 
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• Liten positiv oppmerksomhet/ porsjonspakket + kaffe, Susanne vil pakke en liten oppmerksomhet på vegne 

av SU, Line og Astrid vil skrive en liten hilsen til foreldre.  

 

 

5.  Pedagogisk arbeid 

Kort informasjon om:  

- Avdelingsvis arbeid 

- Unngår felles samlingssteder på personalmøter og planleggingsdager 

Avdelingene sitter avdelingsvis med pedagogisk planlegging 

- Fagutviklingsmøter hver 3-4 uke for oppfølging og rådgivning 

- Krevende under bygg og utbedringer, men det har vært løsningsorienterte ansatte som har planlagt mye 

turer i nærmiljøet 

- Endringer i personalgruppen 

o Dekkes av øvrig ansatte (over grunnbemanning)  

o Søknad om ny ansettelse for Sommerly; over 60 søkere på stillingen. Mange gode kandidater.  

 

 

Øvrig saker: 

6. Trafikk/refleks kampanje: 

              Trafikk ble ikke diskutert nærmere.  

              SU valgte å opprettholde en informasjonskampanje for refleksbruk.   

 

 

Neste SU møte vil holdes 2. november.  


