
REFERAT FRA SAMARBEIDSUTVALGSMØTE  

 I KVISLA BARNEHAGE 

 

Sted: Avdeling Andungen i Kvisla barnehage 

Dato: onsdag 11. November 2020 

Kl:18.00 – 20.00 

 

Tilstede: Kristin K. Renno (foreldrerepresentant Dunkjevla), Atle Knutsen ( foreldrerepresentant 

Andungen), Åshild Sæbø ( ansatt representant), Kjersti Rott (ansatt representant), Nadia Damkås ( 

politisk representant), Trine Ruud ( eier representant) og Aslaug O. Fjeldsgaard (eier representant)  

 

 

1. Konstituering nytt SU for barnehageåret 2020 -2021  

- Nytt i år for oss er at vi har fått med oss en politisk representant for eier som er Nadia 

Damkås. Hun er valgt for hele innværende valgperiode (2020 -2023).  

- Trine Ruud er enhetsleder oppvekst Lindesnes og eierrepresentant. 

- Det ble på foreldremøtene vi hadde avd.vis i høst foretatt valg av nye foreldrekontakter og 

representanter til SU.  

 Kristin K. Renno – foreldrerepresentant Dunkjevla og leder SU  

 Atle S. Knutsen  - foreldrerepresentant Andungen og nestleder SU 

 Nadia Salvesen  - foreldrerepresentant Bekkeblom 

 June Gulbrandsen – foreldrerepresentant Nøkkerosa 

           Ansatt representanter inneværende år: 
- Åshild Sæbø 
- Kjersti Rott  
 
Aslaug O. Fjeldsgaard (styrer) er sekretær.  

 

2. Kort informasjon om ny kommune- oppvekstsektor 

- Trine Ruud representerer eier, Torill Hinna eier/myndighet og Tove Mydland myndighet 

- Det er 6 kommunale barnehager i Lindesnes kommune + 2 oppvekstsenter med 3 

kommunale barnehager. Trine er nærmeste leder for styrer i de 6 kommunale barnehagene.   

- I tillegg er det 20 private barnehager i Kommunen vår. 

- Matrise organisering – hvor oppvekst er ei «boble» (barnehage, skole og familiens hus) med 

støttesystem rundt. Alle i den «bobla» jobber med barn 0-24 år. Fokus på tidlig innsats og ut 

på den andre siden med fullført videregående skole og aller helst inn i arbeid. Rune 

Bruskeland er kommunalsjef for disse tre enhetene og er opptatt av at vi ser hele barnet 

hele løpet. Vi jobber i nettverk og drar veksel på hverandre. Det jobbes med å lage en film 

om oppvekst i Lindesnes kommune med hjelp fra folkehøyskolen Skap. En lenger film på ca 6 

minutt og en kortfilm på 1 minutt som kan deles på sosiale media og være en reklamefilm 

for kommunen. Kvisla barnehage var en av de utvalgte barnehagene, ved avdeling 

Nøkkerosa som gikk til filmen og ble med på noen få glimt fra hverdagen vår.    



Kom innspill fra ansatt representant på å gjøre familiens hus mer «vanlig» og at terskelen for 
å ta kontakt blir lav for foreldre/foresatte. Har også ønske om brosjyre på flere språk.  
 

 
3. Status Korona og smittevern i barnehagen 

Vi er på gult nivå etter trafikklysmodellen det vises til i «Veileder om smittevern i                
              barnehager under covid-19 utbruddet 2020». Kort fortalt innebærer det at: 

- Barn og ansatte skal være hjemme ved sykdom, og at terskelen for å bli hjemme ved ny 

oppståtte symptomer og sykdomsfølelse skal være lav.  

- Både barn og voksne kan komme tilbake i barnehagen selv om de ikke er symptomfrie, 

dersom allmenntilstanden er god.  

- Ansatte med symptomer bør testes før de kommer på arbeid igjen. 

- En avdeling regnes som en kohort. Barn og ansatte kan allikevel samarbeide på tvers ved 

behov, fortrinnsvis ute (morgen/ettermiddag, pauseavvikling, møter). Barnas behov for 

omsorg vektes høyt. 

- Det har ikke vært noen endringer nå i høst og vi håper jo det vil fortsette sånn. Men nå er 

det økt smitte i Norge og lokale utbrudd i nabokommuner så vi må forberede oss på at vi kan 

få mer smitte i Lindesnes kommune også framover. 

- Barnehagesektoren har utarbeidet en beredskapsplan for raskt å kunne gå mellom de ulike 

fargekodene. Pedagogisk leder har informert på foreldremøte i høst at vi kan komme i den 

situasjonen at vi ikke er nok ansatte på jobb og må da ta kontakt med dere 

foreldre/foresatte. Viktig for oss at vi får den forståelsen fra dere. Vi vil da måtte ta følgende 

prioritering om hvilke barn som trenger tilbud i barnehagen: 

1) To foreldre i samfunnskritisk jobb 

2) Sårbare barn  

3) En foreldre i samfunnskritisk jobb 

- Hvis det skjer at vi må stenge en avdeling en dag så vil foreldrene få kompensert denne 

dagen. Det samme gjelder hvis barnehagen anmoder/ber foreldene om å holde sine barn 

hjemme, eks fordi det ikke er nok ansatte på jobb, en dag vil de også slippe å betale for 

denne dagen. Dersom foreldre/foresatte velger å ha barnet hjemme, får man da ikke 

kompensert. Hvis det blir reduksjon i åpningstidene betaler foreldene som vanlig. 

 

- Barnehagen har fremdeles forsterket renhold og mye fokus på håndhygiene. Vi merker at 

det er mindre sykdom blant barna i barnehagen og dette er noe foreldrene også påpekte i 

møte. 

De ansatte skal også etterstrebe å holde 1 meters avstand til kollegaer.  

  

- Vi er i en sårbar situasjon med flere ansatte som er vekke kortere perioder pga. covid 19. 

Dette er en av årsakene for at vi fremdeles velger å opprettholde niste/ matpakke selv om 

smitteveilederen åpner opp for at mat kan serveres dersom vi opprettholder 

smitteverntiltakene. Vi ønsker å bruke vår tid på kvalitet sammen med barna i Kvisla 

barnehage. 

 

- Vi har til dags dato vært heldige med dyktige stabile vikarer. Dette hjelper oss til å 

opprettholde kvalitet selv om terskel for sykefravær skal være lavere enn normalt. 

 

 

 



4. Informasjon om foreldreundersøkelsen 2020 

- Foreldreundersøkelsen er den vi tidligere har brukt i Mandal Kommune fra 
utdanningsdirektoratet (Udir).  

- Undersøkelsen ble sendt ut 6.11 og ligger ute tom 20.12. 
- Foreløpig svarprosent er totalt pr. 11.11: ca 70%. Kjempeflott at så mange alt har svart. 

Oppfordrer de resterende 30% til å svare.   
- Vil bli sendt ut påminnelser kun til de som ikke har svart i desember 
- Info. skriv ut til foreldre og selve undersøkelsen er på ulike språk (Norsk, engelsk, arabisk, 

polsk, Lithauisk, Urdu, Somali) 

- Resultatet fra undersøkelsen bli lagt ut på barnehagefakta.no etter hvert (rundt 1.februar) 

 

5. Informasjon om vårt arbeid med rammeplanen – Insight 

- Alle kommunale barnehager er pålagt fra ledelsen i kommunen å jobbe med Insight, men vi 

ser også at det kan være et godt verktøy. 

- Insight er et kvalitetssikringsverktøy i arbeidet for å heve kvaliteten i barnehagen. 

- Vi tar i bruk Insight som en støtte i det pedagogiske arbeidet rundt rammeplanen.  

- Insight er et verktøy som kan brukes som en slags ståstedsanalyse som skal få fram 

barnehagens behov. Vi kan jobbe med de samme områdene i hele barnehagen eller vi kan 

etter hvert velge ut ulike områder å ha fokus på avdelingsvis. Avdelinger med barn og 

personale kan ha ulike behov og ulike fagområder en trenger å styrke sine fokus på. 

- Vi skal hele tiden være i utvikling. Samsvarer rammeplanundersøkelsen med 

foreldreundersøkelsen? 

 

6. Nytt i barnehageloven fra 01.01.21  

Endringene, som skal gjelde fra 1. januar 2021, skal bidra til at:  

 De ansatte i barnehagene handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø 

 Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til barnehagens styrer dersom de 
får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

 Barnehagen får ansvar for å utarbeide en skriftlig plan med egnede tiltak 
 Alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at 

barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter 
 Kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når de utfører oppgaver som 

barnehagemyndighet 
 Utdanningsdirektoratets skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

 
Alle barn skal oppleve å ha det trygt og godt i barnehagen vår. Alle har plikt til å følge med. 
Foreldre/foresatte skal tas på alvor. Kjempeviktig at foreldre gir beskjed. Muntlig eller skriftlig 
henvendelse. Beste er på lavest mulig nivå. Trygge barn har det godt og vil i barnehagen.  
 

 

7. Feriestengning 2021 

- I følge de nye vedtektene for kommunale barnehagene i Lindesnes §12 fra 01.08.20 står det 

at barnehagen holder stengt de to siste hele uker i juli måned. For sommeren 2021 vil det 

tilsvare uke 29 og 30. Det er ikke avklart når nytt barnehageår vil starte opp i august.   



 

8. Trafikksikkerhet og belysning  

- Trafikksituasjonen krysset Gismerøyveien/ innkjøring barnehagen har vært en viktig sak 

gjennom flere år på SU møter. Dette krysset er uoversiktlig og farlig å krysse over når du 

kommer kjørende i bil. Det har blitt økende trafikk og tunge vogntog /biler som holder høy 

fart på Gismerøyveien. Det er statens veivesen og  Fylkeskommune som er veieier. 

- I fjor høst var det befaring i området med leder i vellet tilstede. Styrer var i kontakt med 

vedkommende i forkant av dette møte og har tidligere spilt inn forslag fra SU til teknisk drift 

om blant om fuskespeil i krysset.  

- I vår fikk vi beskjed om følgende tiltak som det jobbes med: 

 Forsterking av belysning – ca 10 stk i området  

 Flytte fartgrensen lenger ut på Gismerøyveien – harmonisere fartsgrensen med Søren 

Jåbekksvei (les: til 40kmt)  

 Gjennomgang av krysningspunkter (ved brogata og ved Felleskjøpet)  

 

Dette arbeidet er nå i gang og vi håper farten blir satt ned til 40 kmt. Det er ikke bare 

barnehagebarn som bruker veien, mange skolebarn også.  

 

- Vi kommer til å sette opp et forsterket lys på barnehagebygget på hjørnet ved porten til 

kvislabroa.  

- Det er veldig glatt og mye grønske på kvislabroa. Dette tar styrer videre og melder fra om. 

 

 

9. Eventueltsaker 

- I Kvisla har det fra 2016 vært en oppgradering av uteområde. Området ned mot Kvisla har 

behov for at det legges fall. Vi ønsker et grøntområde her. Har spilt dette inn som 

investeringstiltak for 2021. Hva med noen plantekasser som barna kan så i? 

- Det er også spilt inn behov for egen personalinngang på nybygget. I dag er inngangen via 

garderoben til avd. Bekkeblom. Dette er lite gunstig. Slik det er i dag gir det stor slitasje pga 

sand og uro der små barn oppholder seg og mange folk går gjennom deres garderobe og 

avd. ved bl.a pauseavvikling. Mindre trykk nå pga korona da byggene er adskilt og personalet 

avvikler pauser på hvert sitt bygg. Vi ønsker en egen inngang på siden av barnehagebygget 

ved bekkeblom med et nytt halvtak/inngangsparti på utsiden av bygget.  

- Ny hjemmeside er under utarbeidelse. Vi skal få samme plattform som hjemmesiden til 

kommunen vår har (Custom Publish). 

 
Innspill fra foreldre: 

- «Foreldre som lurte på mulighetene for å kunne begynne med måltider som tidligere igjen». 

Svar: Som tidligere nevnt under punkt om status korona så er vi i en sårbar situasjon med 

flere ansatte som er vekke kortere perioder pga. Covid 19. Dette er en av årsakene for at vi 

fremdeles velger å opprettholde niste/ matpakke selv om smitteveilederen åpner opp for at 

mat kan serveres dersom vi opprettholder smitteverntiltakene. Vi ønsker å bruke vår tid på 

kvalitet sammen med barna i Kvisla barnehage. Dette er likt i alle de kommunale 

barnehagene i Lindesnes Kommune. 

Det handler om hvordan vi velger å bruke personalressursene. Vi ønsker ikke å ta bemanning 

vekk fra barna deres ved å sende en voksen på kjøkkenet for å tilberede mat og rydde 



etterpå. Vi ønsker mest mulig tilstedeværelse av voksne rundt deres barn i vår barnehagen. 

Disse erfaringene gjorde oss ekstra oppmerksomme på hvor mye tid vi brukte på 

matservering før kontra nå med matbokser som lett også kan tas med på tur. Vi opplever at 

barna har med seg flotte matbokser med frukt og grønt. Veldig bra. Vi veileder gjerne også 

foreldre ift innhold i matboksen ved behov.  

 

- Foreldre etterlyser varsling på innhold i meldinger de får av barnehagen på IST. En vet ikke 

hva som er sent ut før en åpner det ved å logge seg inn. Dette skjønner vi godt og styrer har 

sjekket dette opp tidligere og fått til svar at det ikke kan endres på i selve systemet.  

 
- Er det mulig å danne forum/chattegrupper? De fleste foreldrekontaktene velger da å 

opprette egen facebookgruppe for avdelingen. Dette er opp til foreldrene å bestemme om 

de ønsker.  

 

- Positivt med info. tavle utenfor på nøkkerosa og dunkjevla. 

 

Innspill fra ansatte:  

- Biler på tomgang: Stopp bilen, ta ut nøkkelen ved levering og henting.  

- Mobilfri sone i garderoben/ barnehagen: Når dere kommer inn porten for å hente deres 

barn, husk da på at: «Du skal nå ha dagens viktigste møte. Vennligst skru av mobilen. Barnet 

ditt venter på deg». Barnet fortjener deres hele og fulle oppmerksomhet. 

 
 
 

Aslaug O. Fjeldsgaard 
Styrer, Kvisla Barnehage 
 
Aslaug.fjeldsgaard@lindesnes.kommune.no 
Mobil: 47 37 03 69 
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