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SAKER: 

   

 Konstituere samarbeidsutvalget:  

Vedtektene for samarbeidsutvalgene i Iveland Kommune ble gjennomgått. 

Leder: Kristin Moi 

Nestleder: Charlotte Holbæk 

Sekretær: Beate Stømne Frigstad 

 

 Årsplan 2017-2018 

Årsplanen ble gjennomgått og fastsatt. 

Det ble informert om at årsplanen i år er en enkelt utformet og er ulike i barnehagene.  

Felles ledelse og pedagogisk arbeid i barnehagene og ny revidert rammeplan kommer 

til å bli utgangspunkt for jobbing med felles årsplan fra og med neste barnehageår 

 

 Kostpenger 

Leder la frem forslag om å æke kostprisen til 400 kr på full plass. Både fordi vi har 

gått litt i minus det siste året, og for å ha lik kostpris i kommunen. 

Foreldrene kom med innspill på at de ikke er helt fornøyde med mattilbudet i 

barnehagen. De ønsker å se på muligheten for å lage en kostholdsplan og meny og 

frigjøre ressurser til å lage mat. 

Leder sier at barnehagen ønsker å se på dette, men at det er utfordringer knyttet til 

kjøkkenfasiliteter. Ingen av kjøkkenene er store nok til å lage mat til hele barnehagen. 

Komfyren på det ene kjøkkenet er gammel, og det må gjøres noen tilpasninger i 

forhold til kjøkkeninnredning. 

Det skal sees på muligheten for å frigjøre en person til matlaging.  

det skal sees på innkjøp og meny. Kristin Moi er villig til å være med å lage en variert 

og god meny. 

Det blir bestemt at leder skal sjekke ut litt frem til neste samarbeidsutvalgsmøte. 
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 Sommeråpen barnehage 
Vedtak:  

 Våren 2018 holder barnehagene stengt onsdag før skjærtorsdag.  

 Sommeren 2018 kan barnehagene ha åpent 2 uke i juli, felles sommerbarnehage for begge 

barnehagene.  

 Det foretas en behovskartlegging i forkant av ferieavviklingen for å avdekke reelt behov. Før 

sommeren kartlegges også hvilken uke i juli det er mest behov.  

 Dette gjennomføres som en forsøksordning.  

 Kommunestyret evaluerer tiltakene i løpet av høsten 2018, og vedtar etter dette om tiltakene 

skal medføre permanente vedtektsendringer.  

 Barnehagene får utvidet sitt budsjett for 2018 ut fra stipulerte merkostnader.  

 

 Barnehagene har bestemt at barnehagen skal holdes åpent de to første ukene i juli, og at 

det kommer til å komme ut påmelding til ferien tidligere enn det har blitt gjort før. Dette 

fordi vi må planlegge og legge til rette for at barna skal ha et godt og trygt tilbud og at vi 

skal få en riktig ferieturnus for personalet. 

Det kommer mer informasjon om dette  

Samarbeidsutvalget presiserer at det må bli et trygt og godt tilbud for barna med kjente 

voksne 

 Info om digitale verktøy/kommunikajon 

 Barnehagene kommer til å benytte seg mer av digitale verktøy fremover, både 

internt i barnehagen og i kommunikasjon med foreldre. 

VIGILO er et digitalt kommunikasjonsverktøy i forhold til foreldresamarbeid. 

Det ble informert om virkeområde og hva som kreves av foreldrene. 

Legger ved infoskriv. 

 

 Eventuelt 

kort informasjon om budsjett, opptak og satsninger fremover. 

 

 

 

Det ble avtalt nytt møte i samarbeidsutvalget mandag 13.11.17 kl 17.00 

 

 

Beate Stømne Frigstad     

Enhetsleder Barnehagene i Iveland/Styrer  

 

 

Kopi til vara      

 


