
Dugnad i Enger barnehage  
         høst 2018 og vår 2019.  

  
Foreldre som har barn i Enger barnehage, står som eiere av bedriften. Det vil si at det er 
deres ansvar at barnehagen oppfyller HMS kravene til bla. uteområde/leikeplass og 
innemiljø. For at vi skal få til dette, må vi jobbe sammen! Eierstyret ( bestående av foreldre i 
bhg) har bestemt at vi ha følgende retningslinjer for å få til dette:   
  

*Hver forelder skal ha minimum 5 timer dugnad fordelt gjennom barnehageåret, hvis det er 
arbeidsoppgaver til dette.  
Dette gjelder dugnad som går på vedlikehold og oppussing,  vår og høst dugnad.  

  

* Der hvor en i husstanden er fritatt fra vår/ høst dugnad, kan det                                       
trekkes fra 5 timer pr. bhgår. (faste mdl. av styret og lotteri/ fest komite`).  

  

*Husk at disse timene er et minimum, det vil si at du kan bli pålagt mer ved spesielle 
prosjekter.  
  

* Hva disse 5 timene skal brukes på, vil bli avgjort av styrer og/ eller   samarbeidsutvalget og 
eventuelt dugnadslederne i fellesskap.  

  

* Du vil få minimum en ukes forvarsel og noen valgmuligheter på datoer og hva som skal 
gjøres.  
* Dugnad på evt. Barnehagefest er i tillegg.  

  

Ansvarlig for å arrangere dugnad,  høst 2018 og vår 201 er:  
Kim Andre Westby og Leif Tore Strandbråten., 
 
Dugnadslederne vil ha lister hvor det skrives opp antall timer du har utført dugnad. Disse 
listene leveres siden til styrer.  
  

For ikke- utført dugnad ,eller for lite timer vil du bli belastet med et beløp bestemt av 
foreldreråd/ eierstyret: for bhg året  2018/ 2019: 1.000,- For få timer= gradert bet.  
 Dette gjelder selvsagt kun når det gjenstår dugnadsoppgaver.                                          

      
*Medlemmer i Samarbeidsutvalg/ Eierstyre, (Blir valgt på Årsmøte) er så langt det lar seg 

gjøre fritatt fra vår og høstdugnad og å sitte i festkomite`, siden deres arbeid/ møter er 

god dugnad i seg selv.  ( Med unntak av vara medlemmene).   
  

 

  
  

  

 

                                                                                                         Snu arket ->  



Foreldreoppgaver.  
  

Andre arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til dugnaden, vil gå på omgang hvert år, slik at 
alle får blitt med på alt. Lista følger barnehageåret.  
Hvis det blir arrangert Julegrantenning, Barnehagefest, og barnehagetur, vil dette bli 
fordelingen:  
  

Julegrantenning; advent 2018 : Foreldre til 4/5 åringene ( f 2014), er ansvarlig for 

arrangering.  

( Referatbok med tips fåes hos daglig leder)  

 

 

Barnehagefest Festkomiteen.  :  

Hege Narum, Ida Karina Westby, Liv Kaugerud og Heidi Frøyse    
 
 

 
Barnehagetur vår/sommer 2019 ?: Sak om det skal arrangeres bhgtur , eller ikke, blir tatt 

opp våren 2019. 

Evt: Foreldre til 5/6 åringene ( f 2013) er ansvarlig for arrangering.  
                                                                   
  
   

Ved spørsmål, kan du henvend deg til daglig leder, eller foreldrerådet.  

  

   

  

Så lenge økonomien tilsier det, så blir den tidligere husvask- dugnaden satt bort, og 

kakelotteriet utgår.   
  

 

Barnetallet er veldig varierende fra år til år, og det kan tenkes at en oppgave krever flere 

voksne enn en annen. Derfor må vi se an situasjonen for hvert år/ hver oppgave, og bli enige 

om å eks. forflytte noen foreldre fra ett kull til ett annet.  

  

  

På forhånd takk fra alle barn i Enger barnehage.   

  

  

  

v/ Tonje Kaugerud.  

 

  

Med forbehold om endringer. 


