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Mottakere:   
 
 

Møtereferat 
Prosjekt:  
Emne: 

 
Møte 
dato: 

24.11.20 
 Innkalling Kvalitetsutvalg Kultur og oppvekst 

 

 Teams 
Tid  
(Fra/til): 

1330-1500 
Møte nr.: 7/20 

Deltakere møtt:  
Eivind Galtvik, kommunalsjef KO, Karina Havsø, barnehagesjef, Leif Obrestad, skolesjef  
Inger Sørlie, utdanningsforbundet, Heidi Gravdal, Hovedvernombud, Merete Hustoft Stamina,  Torhild 
Nesvåg fagforbundet 
  

Deltakere ikke møtt: 
  

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):   
 

 

29/20 Referat godkjent fra 30.09.20. Innkalling godkjent. 
 

  

30/20 HMS og kvalitetsdata 
 

 Fravær 
Kommunalsjef gikk igjennom tallene.  
- samme tendens som før, som i fjor. Positivt at 
tendensen er lik når det gjelder fravær, ettersom 
terskelen er lavere nå for å være hjemme. 
 
 
Ekstra fokus på oppfølging assistenter skole 
Systemnivå, erfaringer 
Skal vi sammenligne med andre kommuner, og at vi 
går nærmere inn på enkeltskoler i samarbeid med 
personal. 
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Fra GSI: skolesjef refererte fra årets tall. Gode tall i 
forhold til spesialundervisning. 7,5% av elevene får 
spesialundervisning. Litt under landssnittet. 
 

 Meldinger 
o Lite røde meldinger. 

 Økonomi 
Kort om budsjett 

o Ikke mye endringer på drift. Utfordring er 
den store sum som ligg på gevinstrealisering. 
Vi må se på den varige driften, og få den ned. 
 

31/20 Aktuelle saker 
 

 Jernhagen barnehage 
Barnehagesjef orientert om overtagelse av Jernhagen 
barnehage. Det har vært en del forarbeid, og det vil 
og være en del etterarbeid. Tillitsvalgte blir involvert i 
forhold til personal. Har vært en god prosess. 
Kommunen er fornøyde at vi fikk det til. 
 

  

32/20 Nytt fra arbeidsgiver 
 

 Forvaltningsrevisjon Dalane barnevern 

Orientert om revisjonen. Går på barns medvirkning i 

egne saker, og samarbeid med de andre kommunene 

i Dalane barnevern..  

 

 Bruk av Visma i barnehage og skole 

Skolesjef og barnehagesjef orienterte om innføring av 

Visma Timeplan, Visma Skole, og Visma Flyt 

barnehage. 

Fokus på å trygge personalet gjennom 

kommunikasjon.  

 

  

33/20 Nytt fra arbeidstaker 
 

 Torhild)Spørsmål om jul og nyttårsaften i forhold til 
de som arbeider i SFO: skolesjef og barnehagesjef 
orienterte. Det skal være likt for alle. 
 
(Torhild)Spørsmål om forskjøvet arbeidstid, hvordan 
dette ble gjort. Skolesjef og barnehagesjef orienterte. 
 
Smittevern(fra Inger): En må vurdere hjemmekontor 
når elevene har gått hjem, ved rød situasjonen. 
Barnehagesjef orienterte om øvelse i barnehagen i 

  

http://www.eigersund.kommune.no/


 

Besøksadresse:  Telefon:    
Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks:    
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 

   

 

3 

forhold til karantene. Stort sett var det to 
samarbeidende kohorter  som måtte i karantene. 
Personalrommet er en utfordring. Det kom og opp en 
del spørsmål som skal drøftes med kommunelegen. 
Nyttig øvelse. 
 
Arbeidstakerorganisasjonene  melder at de er 
fornøyde med slike øvelser. med. Øker bevisstheten, 
og demper angstnivået til de ansatte. 

 
34/20 Nytt fra Stamina 

 
Dersom tilsatte blir smittet, skal dette registreres. 
Kontakt Morten Iversen. 

 

  

35/20 Satsinger i avdelingen 
 

Vi skal sette opp en eller to ting vi ønsker å ta opp i 
møtet. 
 - BTI kan være aktuelt 
 - Fravær i barnehage 

 
 

  

36/20 Eventuelt 
 

Kan bli noen rulleringer på arbeidsgiversiden i forhold 
til hvem som er med i kvalitetsutvalget. 
Arbeidsgiver kaller inn til nytt møte i januar 2021 
Arbeidstakerne har forslag til hvem som skal være 
leder 

 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekstern kopi (gjenpart):  

 
Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
804862 Referat fra møte i kvalitetsutvalg KO (L)(1263432)  
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