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SU medlemmene: 
Jorunn Elin Skoran, foreldrerepresentant                                  Sirevåg 29.4.2020 
Susanne Nøttveit, foreldrerepresentant 
Linda Herredsvela, personalrepresentant 
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(vara personalrepresentant Cecilie Ege Helleren)  
Hans Aanestad, politisk representant, Utval for opplæring og kultur. 
 
 

Referat fra SU møte i Måken barnehage. 
 
Sted: hjemme på Teams 

Tid: 28.april Kl. 20.00 
 
Tilstede på Teams:  
Jorunn Elin Skoran, Susanne Nøttveit, Linda Herredsvela, Wenche Alvestad Yrke og 
Anne Bjerk Johansson 
Forfall: Hans Aanestad. 
 
Saker: 
Informasjon om smittevern i barnehagen under korona-utbruddet. 
Vi har fått en veileder fra regjeringen om smitteverntiltak som skal gjøres i 
barnehagen. Den er delt i 3 hoveddeler: 

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen. Det er først og fremst personer 
med symptomer som er smittsomme, og personer med symptomer skal ikke 
være i barnehagen, dette gjelder både voksne og barn. Hvis noen har 
symptomer skal de være symptomfrie 1 døgn før de kommer i barnehagen 
igjen. Disse symptomene er vondt i halsen, forkjølelse, hoste i tilegg til 
sykdomsfølelse. Magesmerter kan også forekomme. Hvis spesielle tiltak skal 
gjøres i forbindelse med smitte vil vi få beskjed fra kommuneoverlegen.  

2. God hygiene. Vi skal ha gode rutiner for at håndvask blir gjennomført hyppig i 
løpet av barnehagedagen: Nå vi kommer til barnehagen, før og etter måltid, 
etter uteaktivitet, etter toalettbesøk og bleieskift og ved synlig skitne hender. 
Det er også satt i gang forsterket renhold, både av renholder i barnehagen og 
av personalet. Personalet har tatt vekk en del leker, og vasker daglig de 
lekene som er framme. Ekstra renhold på flater som berøres hyppig, som 
dørhåndtak, stoler, toalett og vasker.  

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. Vi skal redusere antall barn som 
er tett sammen, ved å ha små faste grupper «kohorter» som det kalles. En 
kohort skal bestå av 1 voksen og 6 barn over 3 år, og 1 voksne og 3 barn 
under 3 år. To kohorter kan samarbeide ved å gå på tur sammen og hjelpe 
hverandre når den voksne skal gjøre praktisk arbeid, ha pause, gå på toalettet 
m.m. Dette er gjort med tanke på smittebegrensning og eventuell sporing av 
smitte. Ellers skal vi være mye ute, unngå trengsel i garderobene og fordele 
gruppene på uteområdet.  
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Mat skal serveres prosjonsvis og vi skal spise i de faste gruppene. 
Vi har ikke kor eller fellessamlinger. 
Vi har heller ingen møter eller planleggingstid på dagtid nå. 
 
Vi har redusert åpningstid (8 timer hver dag) og redusert oppholdstid (7,5 
time). 
Men – barn av foreldre i samfunnskritiske yrker kan ha rett til utvidet 
åpningstid og oppholdstid. Det er nok at en av foreldrene har et 
samfunnskritisk yrke, men foreldrene skal prøve så godt det lar seg gjøre å 
holde seg innenfor åpnings- og oppholdstidene. Hos oss gjelder dette noen få 
barn. Det er et dilemma hvis en voksen må begynne tidlig og da gå hjem tidlig, 
for da må en annen voksen overta barnegruppa.  
 

Neste barnehageår:  
23 nye barn begynner i barnehagen til høsten.  
22 barn slutter og begynner på skolen. 
Ny styrer i barnehagen til høsten. Mer informasjon når vi vet noe mer. 

 
Litt endringer i SU- og FAU-medlemmene til neste år. 
Ikke nytt SU møte før til høsten hvis det ikke dukker opp nye saker.  
SU medlemmene tar kontakt hvis det er behov for nytt møte. 
 
 

 
Referent 
Anne Bjerk Johansson, styrer. 
 


