Referat SU-møte 25.02.2020
Tilstede:

Heidi Nordtvedt (foreldrerepresentant), Dagmara Bossy (foreldrerepresentant), Gry
Thorsteinsen (Enhetsleder), Inga Mørck (politiker) og Liss Renate Pedersen
(ansattrepresentant)

Sak 1:

Brukerundersøkelsen
Høy svarprosent, 84% svar. Barnehagen scorer høyt med 4,6 av 5,0 på fornøydhet. De
ulike avdelingene har ut fra brukerundersøkelsens svar valgt ut fokusområder de vil
jobbe spesielt med fremover. Brukerundersøkelsen vil bli et tema på foreldremøtet.
Ekornbarna: Fokus på informasjon om barnet i hente- og bringesituasjoner.
Maurtua: Fokus på hente- og bringesituasjon.
Marihøna: Fokus på foreldremedvirkning. Hva er det foreldrene ønsker å medvirke
på? Lekemiljøer
Bjørnehiet: Dokumentasjon av barnas hverdag i form av bilder og barnas uttrykk.
Informasjonsflyt
Revehiet: Informasjonsflyt, barns medvirkning og fysiske miljøet på avdelingen
Forslag fra foreldrerepresentantene på at barnehagens facebookside også kan brukes
til å informere ut hva som skjer i «kulissene» i barnehagen. F.eks hva som skjer i form
av utbedring og sikkerhetstiltak.
Et annet område som hele barnehagen jobber med nå er lekenhet og hvordan de
voksne er gode lekeforbilder og pådrivere i leken.

Sak 2:

Barnegruppene fra høsten 2020
Det er født færre barn i hele kommunen de siste årene, og dette igjen gjør at det blir
færre søkere til alle barnehager. Barnehagen vår er en av de barnehagene i
kommunene som har flest søkere.
Det at det er færre søkere gjør at barnegruppene vil bli endret fra høsten. Gry jobber
sammen med barnehagekonsulenten for å finne gode løsninger for sammensetning
av gruppene. Informasjon om endring av barnegruppene vil komme etter opptak og
fordeling av barn er klart.

Sak 3:

Personal
Barnehagen vil ansatte støttepersonell i forhold barn med vedtak
Barnehagen har et lavt sykefravær på ca 4,7%. Barnehagen har et stabilt personale. Vi
har også faste og godt kjente vikarer i de tilfellene vi trenger vikarer.

Sak 4:

Økonomi
Barnehagen har akkurat kjøpt inn 10 nye sykler. Barnehagen prioriterer nå å bruke
ekstra penger på lekemateriell.
Bygg A (det minste bygget) er fra 1977 og trenger noe oppgraderinger fremover.

Sak 5:

Enebakk kommunes vedtekter for de kommunale barnehagene
Vedtektene er fra 2014, og vi ser at er tid for en gjennomgang i forhold til feriestengt.
Barnehagen har pr i dag feriestengt i uke 29, men vi ser at det er svært få barn i
barnehagen i uke 30 også. Eventuelle endringer vil være et politisk vedtak

Sak 6:

Dugnad
Dugnad blir 27.05.2020. Liss Renate er barnehagens kontaktperson for dugnaden.
Forrige dugnad ble det for få oppgaver å utføre, og dette må vi ta høyde for i år. Vi
skal være ute i god tid i forkant med informasjon om hvilke oppgaver som ønskes
utført. Liss Renate, Dagmara og Heidi setter opp et møte i forhold til dugnad i forkant
av påske.

Sak 7:

Samarbeid med Enebakk bibliotek
Barnehagen har et samarbeid med Enebakk bibliotek om lån av bøker. Hver avdeling
skal ha et mini-bibliotek hvor barn og foreldre kan låne med seg bøker hjem på
korttidslån. Dette har vært prøvd en periode på to avdelinger, og har vært veldig
positivt. Dette utvides nå til å gjelde alle avdelingene.

Sak 8:

Foreldremøte 11.03.2020
Oddmund Kårevik fra Enebakk bibliotek vil komme for å snakke litt om leserglede og
fordelene ved å starte tidlig å lese for og med barna.
Brukerundersøkelsen vil også bli et tema på den delen av foreldremøtet hvor vi er
avdelingsvis.

Sak 9:

Barnehagens lokaler
Det har kommet spørsmål fra foreldre om hvorfor de forskjellige alderstrinnene har
de plasseringene de har i barnehagen. Hva er årsaken til at en storebarnsavdeling har
mindre areal enn en småbarnsavdeling. Arealnormen i Barnehageloven sier at man
skal beregne 4 kvadrat lekeareal for barn over tre år og 5,3 kvadrat for barn under tre
år, og dette forholde barnehagen seg til.

