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Referat fra møte i Samarbeidsutvalget i Skoglund barnehage 16.12.04

Sak 12104:  Høringsuttalelse,  forslag til  ny barnehagelov.

Foreldre representantene hadde diskutert saken i arbeidsutvalget og ønsket å
kommentere følgende punkter;

Barns rett til medvirkning. Positivt, bruke ordet uttrykke i stedet for uttale.

Barnehagens fysiske miljø. Det bør forligge en arealnorm, som gir sier noe om et
minstekrav for antall barn i forhold til antall kvadratmeter.

• Barn med funksionshemminger. Bør prioriteres ved opptak dersom barnet etter
sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage.

Styrer.  En i hver barnehage og vedkommende må være førskolelærer eller
pedagog med tillegg av ett års videreutdanning i barnehagepedagogikk. Uenighet
om vedkommende må være førskolelærer.

• Barnehaqens øvrige personalet. Det må foreligge en norm for antall voksne i
forhold til antall barn som angir et minste krav. Ikke dårligere enn det er nå, og flere
pedagoger. Doble pedagog ressursen. I forhold til utdanning se punktet over.

• Oppholdstidlåpningstid. Det bør foreligge en norm som setter en grense for hvor
lenge en barnehage kan være åpen, hvor lenge barna skal kunne være i
barnehagen,

Sak 13104:  Årsplan  2005.

Enstemmig vedtatt. Styrer undersøker om det er felles planleggingsdager ved
skolene og sfo'ene i nærmiljøet. Hvis det er felles planleggingsdager vil vi
bestrebe oss på å legge 2 av 5 dager samtidig, eks. i januar og august.

Sak 14/04: Budsjett 2005.

Kommunens forlag til budsjett for 2005 for barnehagene var budsjett 2004 +
lønnsøkninger. Barnehagene hadde foreslått å øke denne ramma med kr. 140
000. Det ble ikke vedtatt. Denne summen blir fordelt på alle barnehagene, dvs.
Skoglund må trekke fra kr, 8000 på vikar og legge til kr. 1000 på drift for å få
ramma til å stemme.

I tillegg blir det bevilget kr. 150 000 til et fond, barnehageforum, som
barnehagene kan søke om midler fra.

Sak 15104:  Nye barnehager 2005.

Skoglund barnehages bidrag: utvide til en 4 avdelings barnehage. Enten ved å
bygge om personal avdelingen til en avdeling for barn, og bygge på en etasje til
personalet eller bygge på en avdeling.
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Sak 16104: Informasjon.
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Torild Arnesen

Om dialogkonferanse om barnehageutvikling i Tønsberg.

•  Om ny utebod.

Det skal utarbeides forlag til en ny utebod for leker. Nåværende utebod
bygges om til vognskur, slik at vi ikke behøver å oppbevare vognene inne.

•  Om urinlukt på toalettene på gul og grønn avdeling.

Saken er meldt TKE. Tilbakemeldingen er at de skal se på saken i januar.

Sak 17/04: Eventuelt.

Utviklingsprosjektet. Informasjon om oppsummeringen fra planleggingsdagen
i november.

Med hilsen

Torild Arnesen,  sekretær i Samarbeidutvalget.

Tønsberg kommune


