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SAK:  EMNE:  

1.   Årsplan 
 
Ny årsplan for 2023-2025 skal vedtas. Årsplanen ligger vedlagt.  
NB!Jeg ber om at dere sender innspill om eventuelle endringer til meg innen 
fredag 13.01.23. 
 
Nina går gjennom prosessen med å revidere årsplanen. Hele personalgruppen har vært 
delaktige i denne prosessen på plandag og pedagogmøter. 
Det har ikke kommet innspill om endringer på årsplanen som er sendt ut i innkallingen. 
Årsplanen vedtas. Ny årsplan blir lagt ut på nettsiden og sendes også ut i transponder. 
  

2.   Personalkabal fra 01.02.23. Informasjon om endringer 
 
En pedagog på Tusenbein begynner i ny jobb og slutter hos oss 31.januar. Prosessen med 
å ansette ny pedagog startet så raskt oppsigelsen ble mottatt. På første utlysning var det 
ingen søkere. Andre gangs utlysning skal ligge ute til 29.januar og der er det per nå 3 
søkere. Aktuelle søkere blir kalt inn fortløpende. Grunnet oppsigelsestid kan det være det 
blir en midlertidig løsning i en periode. Endringer i personal er tatt opp på 
medbestemmelsesmøte der det er representanter fra fagforeningene og verneombud. 
Vi ser alltid helheten på begge hus når det er endringer i personal. 30.jaunar starter det 
en ny pedagog på Veslefrikk, en vikar vil da være ledig og kan brukes i Sagalund. I løpet av 
februar vil en fagarbeider på Tusenbein frikjøpes i 40% av Fagforbundet. 
 
  

       3.    Fotografering (Anette informerer) 
 
FAU er ansvarlig for å booke fotografering. Sagalund har booket Smil Foto, Tunveien 
booker Lima foto. Sagalund har fotografering 1.juni. Dato for fotografering i Tunveien 
kommer. 
  

       4.   Arrangementer fremover- hva skal FAU være delaktige i. 
 
FAU arrangerer vinterfest i Sagalund 29.januar. 
Det blir felles 17.mai feiring i Tunveien for begge barnehager på 17.mai. 
 
 

       5. Evt.  



- Nina informerer om hovedopptak. Frist for å søke er 1.mar. Alle de kommunale 

barnehagene arrangerer besøksdag 1.feb kl. 15-18.30. Dersom det blir ledige 

plasser i løpet av våren fylles disse fortløpende med barn som er på venteliste.  

- Skolestartere: Vi har 17 skolestartere i Tunveien og 4 i Sagalund, Ut over våren vil 

det være flere aktiviteter på tvers slik at det kan bli kjent. Vi har fått tid i 

svømmehall og vil nå sette i gang med det i løpet av jan/feb. 

- Innspill fra foreldre om brøyting og strøing: dette oppleves som mangelfullt av 

kommunen. Nina følger opp med kommunen. 

- Innspill fra foreldre om foreldremøter: Flere foreldre ønsker å gå tilbake til 

workshops slik det var på en del foreldremøter før. Nina tar med dette i 

planlegging av møter fremover.  

   

 

 


