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Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for Ask 

barnehage 

 15.06.2015 

Sak: 
2013/1870-

14 

Møtetid: 15.06.2015 kl.1830-20.30 
 

Møtested: Ask barnehage 

Møteleder: Mona Rasmussen 
Neste møte 

tid/sted: 
23.09.2015 

 
 

Nr Innhold Ansvarlig 
1.  Sak om utvidet åpningstid ble fremmet fra foreldrerådsrepresentanten og vi vedtok en 

endring i sakslisten.  

Samarbeidsutvalget har ikke myndighet til å vedta utvidet åpningstid, men skal være et 

kontaktskapende organ for barnehagen. Foreldrerådsrepresentant og ansattes 

representant vil ha muligheter til å kunne samarbeide om denne saken. De ansattes 

representanter og foreldrerådsrepresentanter vil se på mulighetene for å gjøre felles sak 

med hensyn til utvidet åpningstid.  

o Det ble stilt spørsmål ved undersøkelse gjort mars 2015 med hensyn 

til utvidet åpningstid. Styrer presiserte at dette ikke var en 

undersøkelse om behov for utvidet åpningstid hos eksisterende 

brukere. Undersøkelsen var rettet mot muligheten for å få flere 

søkere til ledige barnehageplasser for høsten 2015 dersom 

åpningstid ble utvidet. All informasjon fra søknadsmassen i 

kommunen viser at de aktuelle søkere til barnehagen ligger i 

barnehagens geografiske nærhet. Undersøkelsen rettet seg derfor 

mot alle som bor på 5307 og kunne vært aktuelle søkere. Det var 

dessverre svært få som meldte at de ville valgt Ask barnehage, selv 

om åpningstiden var blitt utvidet. Dette står likevel ikke i 

motsetning til at de som bruker barnehagen i dag – har behov for 

utvidet åpningstid.  

- Det er fullt mulig å gjøre en undersøkelse om behov for utvidet åpningstid hos 

eksisterende brukere. Denne bør da gjøres når de nye barna har startet i 

barnehagen til høsten; etter 01. september. En forespørsel om det er mulig å 

foreta en slik undersøkelse, bør rettes til barnehagesjef fra 

foreldrerådsrepresentantene. Dette kan evt. kombineres med en 

underskriftskampanje.  

- Dersom det settes i gang en underskriftskampanje, kan dette med fordel gjøres 

i flere barnehager samtidig. Det ble foreslått å utarbeide en formulering i 

underskriftskampanjen som kan ivareta både kvalitet med hensyn til 
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voksentetthet - og utvidet åpningstid. Det må samles inn 300 underskrifter for 

at kommunestyret må behandle en sak: https://www.minsak.no/retningslinjer 

Hva er innbyggerforslag? 
Gjennom å samle underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på 

den politiske dagsorden. Du har imidlertid ikke krav på noe bestemt utfall av saken. 

Hvem kan foreslå saker? 
Du må bo i den kommunen eller det fylket saken gjelder for å foreslå eller skrive under på en sak. Ungdom 

under 18 år kan foreslå saker. 

Hvor mange underskrifter trenger du? 
Du må samle underskrifter fra minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 underskrifter dersom 

kommunen din har mer enn 15000 innbyggere. I fylkeskommunen er det nok med underskrifter fra 500 av 

innbyggerne i fylket. 

Hva kan man fremme saker om? 
Du kan fremme saker som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. I praksis betyr dette 

oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen er engasjert i, både lovpålagte og frivillige oppgaver. Det 

er dermed snakk om et vidt spekter av saker. 

-  Foreldrerådsrepresentant og ansattes representanter gjør henvendelser videre 

opp i egne kanaler: Foreldreutvalg for barnehager i Askøy kommune og de 

ansatte til sine respektive fagforeninger. Det kan være fordel å gjøre felles sak. 

For de ansatte kan det blant annet handle om å beholde arbeidsplassen i egen 

barnehage, for foreldre kan det blant annet handle om muligheten til å velge 

den kommunale barnehagen i nærmiljøet og ha dette som et reelt alternativ. 

Både foreldre og ansatte vil ha felles interesse i å beholde eksisterende 

voksentetthet. Styrer presiserte at det er viktig å bruke de riktige formelle 

kanaler. 

 
2.  2) Årsplan for barnehagen ble fastsatt som fremlagt og gjennomgått i møtet med 

muligheter for å korrigere skrivefeil og bilder i etterkant. Planleggingsdager for 

barnehagen følger skoleruten som fremlagt i møte.  

 

Mona E. Rasmussen 

 Orienteringssaker: Vurderingsrapport av barnehagens arbeid og innhold ble gjennomgått 

i møtet som en orientering til Samarbeidsutvalgets representanter 

 

Styrer orienterte om kostpengeregnskap. Dette er i balanse med et lite overskudd på 

4000,- Endelig godkjenning av kostpengeregnskap gjøres på høst-møtet i SU. 
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