Referat SU-møte 25.11.19
Tilstede:

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

Sak 1:

Presentasjon
Gry presenterer barnehagen og alle representantene i SU. Det er ny politiker
representant, Inga Mørck. Kjell Hovde er vara.

Sak 2:

Årsplan
Fra neste barnehageår skal årsplanen følge barnehageåret og ikke kalenderåret som
tidligere. Denne årsplanen gjelder fra januar til august. August 2020 vil det komme ny
plan.
Barnehagen har brukt plandagen og personalmøte til å utarbeide årsplanen. Hele
personalet har deltatt i arbeidet.
Su-representantene fikk årsplanen tilsendt i forkant av møtet.
Foreldrerepresentantene sier at det er en god årsplan.
Årsplanen er vedtatt godkjent av SU

Sak 3:

Nærværsprosjekt i Enebakk kommune
Barnehagen deltar i kommunens nærværsprosjekt. Det er gjennomført en
nærværsundersøkelse blant de ansatte. Ut fra dette resultatet jobber vi med
informasjonsflyt innad i barnehagen.

Sak 4:

Personal
Barnehagen har et stabilt personal, men positive medarbeidere.
Laila Rustad har sagt opp. Marianne Bøhler Hansen er ansatt som barne- og
ungdomsarbeider. Hun starter 01.12.19
Barnehagen har 8 pedagoger, hvor alle er utdannet barnehagelærer. Pga noen
permisjoner har vi en barne- og ungdomsarbeider som er 50% på disp som ped.leder.
Barnehagen oppfyller pedagognormen.
Enhetsleder Gry skal fra januar 2020 jobbe 100%. Liss Renate som har vært 20% vikar
for enhetsleder, vil fra januar være tilbake som ped.leder på Maurtua.
Barnehagen har et lavt sykefravær. Personalet er god på å ivareta egen helse.
Arbeidsplassen er også tilrettelagt for å minske kroppslige belastninger.

Sak 5:

Økonomi
Barnehagen har ikke et så stort budsjett, men vi er god på å få mest mulig ut av de
pengene vi har. Budsjettet er i balanse.
Kostpengene går direkte til innkjøp av maten.

Sak 6:

Sikkerhet
Personalet går daglig runder ute for å sjekke sikkerheten. Skogen ble ryddet i vår, slik
at huggorm-faren blir mindre.

Sak 7:

Fremtidige su-møter
11.02.2020 – Brukerundersøkelsen og foreldremøtet
20.04.2020 – Dugnad og sommerfest

Sak 8:

Viktige datoer for våren
Foreldremøte: 11.03.2020
Dugnad: 27.05.2020
Sommerfest: 10.06.2020

