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EIGERSUND KOMMUNE 
Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben Internt notat 

 
 
 
 
Vår ref.:  19/7981 / 14/1287 / FE - 033 Dato:  28.02.2019 

Saksbehandler:  Eivind Galtvik  Direkte telefon: 51 46 80 14 /  990 88 757 

E-post: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no  

 
 
 
Anne Margrethe Herigstad Leder PPT  
Marianne Skailand Styrer  
Utdanningsforbundet Postboks 580, 4379 Egersund  
 
 

Møtereferat 
Prosjekt:  
Emne: 

 Møte 
dato: 

 
5. mars Innkalling AMU KO 

 

Sted: Møterom PPT Tid  
(Fra/til): 1300-1430 Møte nr.:  

Deltakere møtt: Anne Margrethe Herigstad, Eivind Galtvik, Marianne Skailand, Tove Tønnesen, Mona 
Haugen, Gunn Veshovde 
  
Deltakere ikke møtt: 
BHT: Stamina 
  
Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):  
 

 
 
Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 
01/19 Godkjenning av referat og innkalling 

Referat og innkalling godkjent. 
Mona hadde noen spørsmål angående oppfølging av 
tidligere saker som: Renhold i Husabø/Rundevoll 
barnehage, tilgang QM+ for barnevernet, rutiner for 
forebygging og oppfølging ved vold og trusler.    

  

02/19 Fravær kultur og oppvekst 
Fraværet var mindre i 2018 enn i 2017. Generelt viser 
statistikken at assistenter i skole og de forsterkede 
avdelingene har høyt fravær.  I januar dette året er fraværet 
halvert i forhold til i 2018.  Gledelig at barnehagene har 
redusert fravær. 

  

03/19 QM+ og avviksmeldinger 
Er nesten ingen avviksmeldinger som er kommet inn til 
kommunalsjefen. Flere verneombud vet om avvik som er 
meldt inn. Disse kommer ikke opp i kommunalsjefens 
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 
oversikt. Vi stiller spørsmål til hva som har skjedd med 
meldingene. Dette sjekker kommunalsjefen med HMS-
ansvarlig i kommunen.  

04/19 Rundevoll barnehage – tegninger 
Tegningene skal opp politisk i mars. AMU stiller spørsmål  
om felles garderobe for flere avdelinger er en god løsning? 
Ser ut til å være få stellerom? Vil kjøkkenet fungere? Er det 
nok toalett? Flott bygg. Lokalene for personalet ser bra ut. 
Fint uteområde med skogen i nærheten.  

  

05/19 Eventuelt 
• Nytt fra BHT, utsatt. 
• Ny i AMU for Anne Margrethe blir Inger Elin 

Gridsvåg fra mai. 
• I barnehagene øker trykket på de ansatte ved at 

barn med utfordringer skal få tilrettelagt på 
avdelingene uten å få styrket ressurser. Hvordan 
skal vi ruste oss for å ta vare på de ansatte og legge 
forholdene til rette for at de ansatte kan gjøre en 
god jobb.  Dette vil bli en sak i neste møte. 

  

 
Merknader til referatet bes gitt innen:  

 
 

Referent: Mona Haugen    
 

Eivind Galtvik 
Kommunalsjef kultur og oppvekst 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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