
SU møte - Referat 

På Teams. Møtet vart tatt opp.  

Til stede: Charlotte Taraldsen, Trine Pauck Øglund, Monika Randar, Kari M. Moland, Iren Halbjørhus, 

Kristina Bjørn, Cristina Kjølstad  

Forfall: Irene Flaget, Ellen Marie Basberg, Jørgen Von Tangen, Mette Kopperud 

 

TID: Onsdag 5. Mai kl. 19.00 – 20.00  

Sakliste:  

 Litt informasjon frå 4. klasse representantane: 

Tema de snakker om i disse dager: regler i utelek. De har tatt en runde med elevene på Tuv 

vedrørende uteplass på ny skole. Viktig å gi de realistiske forventninger til uteområdene. 

Skoleansatte jobber for at dette skal bli så bra som mulig for elevene. 

 Heim – oppvekstsenter samarbeid:  

Barnehagen: Monika sier det går greit med samarbeid tross et uvanlig år. Ønsker seg mer tid til 

overlapping ved henting, men fornøyd. Foreldre opplever at det er mulig å gi tilbakemeldinger i 

barnehagen. Foreldre er fornøyd. Savner litt oversikt over hvem som er der ved ankomst, men kan 

være tidsbesparende også når barna leveres ute. Ansatte sier det kan være utfordrende på 

ettermiddagen når de er inne grunnet pandemien og begrenset med voksne i ulike kohorter, men 

mye ute nå. 

Skole: fra skolens side oppleves samarbeidet som velfungerende, det samme fra foreldre. Det er 

ønskelig med et informasjonsmøte relativt raskt med spørsmål formulert i forkant fra foreldre 

vedrørende Hugnadheim og 5 trinn. Cristina tar dette videre med Gunn Berit 

 Brukarundersøking i barnehagen: foreldre blir bedt om å svare på en del spørsmål. 5,0 er det 

høyeste skåret. Total tilfredshet i bhg er 4,8 noe bhg er veldig fornøyd med. Resultatene har blitt 

gjennomgått med personalgruppa. Barns trivsel og relasjon mellom barn/voksne fungerer bra. De 

ønsker å forbedre: info til foreldre og barns påvirkning i bhg. Barnehagen jobber med undersøkelsene 

i etterkant. 

 Budsjett: 

Barnehagen: Ikke så mye ny informasjon. Revideringer i forhold til ressurser. Akutt plassmangel på 

oppvekstsenteret. Dette drøftes med rektor på Tuv og oppvekstsjef. 

Skolen: Samme situasjon som barnehagen. Koronamidler dekker vikarbehov ved koronarelatert 

fravær. Søkt om midler til sommerskole som ble innvilget. 

 Evaluering av skule - barnehageåret.  

Bhg: lite sykefravær. Mangel på vikarer når det har vært sykdom. Ikke vært underbemannet. Voksne 

kan ikke gå på tvers av avdelinger grunnet smittevern. Det kjenner de ansatte mest på. Det meste av 

merkedager har blitt gjennomført. Samarbeidende kohorter ute har vært veldig positivt. Flere barn 

savnet venner på andre siden av gjerdet. Å pakke barnas sekker hver dag har vært en 

ekstrabelastning, men det har fungert greit likevel. Foreldre har vært gode å samarbeide med. 



Neste års bamanning: Lyst ut spesped stilling i barnehagen. Monika skal ha permisjon ett år, lyst ut 

styrer og 100% fagarbeider. 

Skole: mye fungerer svært godt i skoletiden. Fleksible lærere som snur seg rundt og dekker opp 

hverandres trinn ved sykdom. Få tilgjengelige vikarer, men det har likevel fungert greit. 

Avviksmeldinger brukes for å belyse bemanningssituasjonen på SFO som er vanskelig å fylle med 

koronarammer. 

Inkluderende barnehage og skolemiljø er utviklingsområdet skole og bhg fokuserer på. Ny skole og 

sammenslåing vil få større fokus i tiden som kommer. Det økes spespedstillinger og lyses ut stillinger 

for lærer og fagarbeider da noen slutter. 

 Eventuelt  

17 mai blir feiret på skolene, sjekker ut vedrørende barnehage. 

 

Referent: Cristina 

 


