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SAK: EMNE: 

1.  Høringsbrev “Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å organisere mer 
matservering” 

 
Høringsbrev om å øke eller opprettholde mattilbudet skal nå svares ut. Høringsinstanser er 
barnehagens samarbeidsutvalg, og de ansatte gjennom Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet. 
Saken drøftes i SU, før den skal videre i FAU og ut til resten av foreldregruppen. 
Hvordan sikre at alle blir hørt i denne saken? OG hvordan samle inn tilbakemeldinger? 
 
Vedlagt ligger politisk sak og høringsbrev. 
 
Nina informerer kort om saken og hvordan prosessen har vært så langt. De ansatte har fått 
tilsendt sakspapirer og har fått mulighet til å gi tilbakemeldinger i saken til sine 
fagforeningsrepresentanter. Det ble onsdag 20.oktober gjennomført medbestemmelsesmøte 
der verneombud (Monia Holm Johannessen), tillitsvalgt Utdanningsforbundet (Selma Akke 
Talgø), vara Fagforbundet (Francine Gatore) og styrer (Nina Solli Wiik) var tilstede. På dette 
møtet ble tilbakemeldinger fra øvrige ansatte gjennomgått og punkter til SU møte ble forberedt. 
De ansatte ønsker alternativ 1, beholde mattilbudet slik det er i dag. Det er forståelse for at en 
tanke med denne saken er å heve kvaliteten på barnehagetilbudet. De ansatte mener at det en 
økning i mattilbudet uten å tilføre ressurser kan være med på å senke kvaliteten på 
barnehagetildbudet. De ansatte blir da satt til mer praktisk arbeid og det vil gå ut over deres 
pedagogiske arbeid med barna. De ansatte ønsker å fremme kvalitet ved å være i direkte 
arbeid med barna, ikke bli flyttet til mer praktiske oppgaver. Det er i denne saken spesielt viktig 
for barnehagen å få frem hensynet til de som kan få utfordringer knyttet til en prisøkning, 
spesielt da for familier med flere barn i barnehagen.  
Videre vil foreldrerepresentantene i SU ta opp saken på FAU møte 1.november. FAU ønsker å 
gi hele foreldregruppen en mulighet til å si sin mening om saken, så de lager en 
spørreundersøkelse. Etter spørreundersøkelsen skriver Nina utkast på høringssvar som 
gjennomgås med SU. 
 

 
2. Bruk av personalressurs og organisering i ferier 

 
Det er et ønske fra FAU i Sagalund at det på ferielister skrives hvor tilbudet er. For å kunne 
bruke personalressursen på best mulig måte har det vært hensiktsmessig å ha tilbudet i 
juleferien i Tunveien, på denne måten får flere avviklet ferie. Når tilbudet kun er i Tunveien vil 
det alltid være voksne fra Sagalund på jobb som kjenner barna.  

 
       3.  Gjennomføring av arrangementer frem mot jul 

 
Første arrangement med foreldre før jul vil være julegrantenning onsdag 1.desember. Dette vil 
gjennomføres på hvert hus og det vil bli opprette en arrangementskomite som står for 
organiseringen. Arrangementskomiteen i Tunveien tar kontakt med FAU i Tunveien, da det er 
mulig at de ønsker å bidra i arrangementet. 
 



       4. Evt. 
Foreldreundersøkelse: I løpet av november vil foreldreundersøkelsen som gjennomføres 
hvert andre år bli sendt ut til foreldrene. Vi ønsker å jobbe for å få høy svarprosent slik at vi kan 
bruke svarene som kommer inn videre i vårt arbeid. 

 
Samarbeid mellom husene: Det har kommet spørsmål fra FAU Tunveien om hvordan 
Tunveien og Sagalund samarbeider. De ansatte har felles møtepunkter på pedagogmøter, 
fagutviklingsmøter og personalmøter.  
Nå som tiltakene tilknyttet pandemien ikke er så strenge lenger så har avdelingene også 
begynt så smått å besøke hverandre. Skolestarterne fra Sagalund og Tunveien møtes hver 
fredag i svømmehallen for vanntilvenning. Vi ønsker å få enda flere møtepunkter mellom barna 
i Tunveien og Sagalund og vil lage en plan for felles møtepunkter. 

 
Budsjett: Nina informerer kort om barnehagens budsjett. Vi forventer å styre mot balanse ved 
årsslutt, men venter på å få tilført midler etter å ha økt med antall voksne dette året. 

 
  


