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Referat fra samarbeidsutvalg 
07.03.2019 
 
Tilstede: Camilla Gjedrem, Kjell Sølve Helland, Anne K. Furuseth, Laila Røssland og Mari 
Skjefrås. 
 
Forfall: Lina Gjedrem 
 
1. Hovedopptak og konsekvenser for bemanningen barnehageåret 2019/2020 
Lite kull på Vikeså i år. To søkere til oss og åtte til Storafjellet. Siden bare 5 barn får over i 
skolen, ser det ut som om vi kan unngå nedbemanning. Vi diskuterte hva slags innvirkning 
politikerens siste overskrift i Dalane i høst, kan ha hatt for innvirkning på søkerne: «Har ikke 
konkludert om Skjeraberget.» 
 
2. Regnskap 2018 
Vi gikk gjennom fjorårets regnskap. Strøm er en stor utgiftspost hos oss. 
Foreldrerepresentantene foreslo å installere solcellepanel på taket. De kan dra nytte av 
dagslys, og er visstnok ikke lenge avhengig av direkte sollys. Styrer tar forlaget videre. 
 
3. Foreldrenes foreldremøte - evaluering og planer framover 
Godt oppmøte på vårens foreldremøte. Tidspunktet var heldig og foredragsholderen var god. 
Det var vi som organiserte og betalte alt i år, som en jubileums presang til alle 
småbarnsforeldre i Bjerkreim. Styrer tar kontakt med de andre  barnehagene for å drøfte 
interessen for å samarbeide om slike møter framover. Foreldrerepresentantene kan gjerne 
tenke seg å få Kari Pape tilbake. 
 
4. Planleggingsdagene 2018/2019 
De fire dagene som skal legges på dager skolen har stengt, blir: 
15.11.2019, 02.01.2020, 13.08.2020 og 14.08.2020. 
 
Den femte, som vi legger til en tid som fungere godt for barnehagen, blir 14.04.2020  
– 3. påskedag.  
 



 
 

5. Foreldrenes sommerfest. 
Årets sommerfest blir i år tirsdag 11.06.2019. I fjor sto foreldrerepresentantene for et par 
enkle leker, og barnehagen opptrådde med sang. Begge deler var veldig vellykket og bør 
videreføres. Ellers er arbeidsfordelingen slik: barnehagen ordner med griller, kjøper 
kull&tennvæske og is til barna. Foreldrene tenner og passer på grillene, organiserer, rydder 
og låser Stjerneskudd. Oppgavene kan veldig gjerne fordeles på flere enn de valgte 
representantene.  
 
 
Med hilsen 
 
Mari Skjefrås 
styrer 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift. 
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Likelydende brev sendt til:  

Anne Kristin Furuseth Vikesdalslia 22 4389 VIKESÅ 
Camilla Gjedrem Gloppedalsvegen 1291 4389 VIKESÅ 
Kjell Sølve Helland Birkelandsvegen 133 4389 VIKESÅ 
Laila Irene Vassbø Røssland Risbakken 28 4389 VIKESÅ 
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Kopi til:    
Lina Mathilde Hvidsten Gjedrem Lossvollen 8 4389 VIKESÅ 
Veronica Løvbrekke Sandsmark Røyslandsdalen 69 4387 BJERKREIM 
 
 


