Protokoll fra møte
Samarbeidsutvalget
Det gjennomføres minst to møter i samarbeidsutvalget i løpet av
barnehageåret. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende
og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foresatte og
ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I Vollen
naturbarnehage er det 2 representanter fra hver gruppe. 1 representant
fra hovedhuset og 1 representant avd. Solenga fra begge gruppene.
Barnehagens eier deltar etter ønske. Ann – Hilde deltar som eiers
representant.

DATO: 17.12.19

PROTOKOLL
Til stede: Monica Wigen, Caroline Henriksen Moen, Ingrid
Klungsøyr Woje, Maria Skagen Michalsen, Ann-Hilde Hansen
1 Gjennomgikk hvilken saker som stod i protokoll fra sist møte.
2 Delte ut heftet “Samarbeidsutvalg i barnehagen”. Vi
gjennomgikk punktet som handler om samarbeidsutvalgets rolle.
3 Konstituering
Leder: Ingrid Klungsøy
Sekretær og møteleder: Ann-Hilde Hansen
Sekretær sender innkalling til leder for tilbakemelding før den
sendes videre.
4 Orientering om kjølerom
Orienterte om saken som har vært vedrørende kjølerommet på
hovedhuset. Det har vist seg at når det er varmt ute blir det
kondens i kjølerommet som har ført til muggsopp i taket. Dette
er utbedret.

Protokoll fra møte
Samarbeidsutvalget
5 Gjenbruk: vi diskuterte om vi skulle prøve dette på nytt. Vi ble
enige om heller benytte den felles FB siden (Norlandia Vollen
naturbarnehage) til å legge ut ting man ønsker å selge / gi bort.
Vi ønsker fortsatt å ha fokus på gjenbruk.
Restefest: en dag i løpet av uke 5 fra fra 17.00 - 18.30 arrangeres
det en sosial sammenkomst i barnehagen for foreldre og barn
hvor man kan ta med rester etter julen. Denne uken har vi
markering av Norlandia Quest. Mer informasjon kommer etter
jul.
6 Årsplan
Gjennomgikk ny årsplan for 2020. Gjør noen små endringer før
den sendes ut. Vi har egen progresjonsplan som er knyttet opp
mot årsplanen. Det er kommet en ny mal fra Norlandia som vi
skal ta i bruk etter hvert.

Referent
Ann-Hilde Hansen
Daglig leder
Vollen naturbarnehage

