MARIHØNA BARNEHAGE BA
ÅRSMELDING FRA EIERSTYRET 2012
Eierstyrets sammensetning etter generalforsamling i 2012 har vært:
Øyvind Halnes
Marit Hargemark
Are Møller-Pettersen
Marianne Estevenin
Ann-Cathrin Elvegård

Styreleder
Nestleder/Personalansvarlig
Økonomiansvarlig
Bygg- og anleggsansvarlig
Sekretær

Marit Hargemark og Ann-Cathrin Elvegård ble valgt inn i eierstyret under ordinær generalforsamling, som i henhold til barnehagens vedtekter ble avholdt den 27. mars 2012. Eierstyret
består derved av 2 kvinner og 3 menn, altså av 40 % kvinner og 60 % menn, det fungerer
meget bra. Eierstyret har avholdt fem møter etter forrige generalforsamling. Det ble ikke
utbetalt honorar til styremedlemmene i 2012. Daglig leder har møtt på eierstyremøtene.
Daglig leder har hatt talerett, men ikke stemmerett på møtene.
Forutsetninger for fortsatt drift er til stede i Marihøna Barnehage SA.
Barnehagens sammensetning
Barnehagen hadde ved årets utgang 51 andelsplasser fordelt på totalt 41 andelshavere.
Fordelingen av andelsplassene per avdeling er som følger:
Smørblomsten (0-3 år)
Hvitveisen (3-5 år)
Blåveisen (3-5 år)

13 barn
19 barn
19 barn

Personal
Personalgruppen består av 14 kvinner og 1 mann, altså av 94,4 % kvinner og 6,6 % menn.
Arbeidsmiljøet er meget bra, og det har ikke vært noen skader eller ulykker for personalet.
En assistent sluttet i februar og ble erstattet av ny.
En assistent sluttet i juli og ble erstattet med ny i august.
To assistenter har fødselspermisjon og er midlertidig erstattet av to nye.
Kjøkkenstilling har vært delt mellom 2 ansatte, til sammen 60 % stilling.
Stillinger som er besatt utgjør pr 15.12.12 totalt 13,5 årsverk.
Andre personalressurser:
-

3 lærlinger første halvdel 2012
1 i andre halvdel
Vikarbyrå ble benyttet ved behov

Fraværsprosent 2012: 5,6 %. Korttidsfravær gikk noe ned, langtidssykmeldinger gikk noe
opp.
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Fraværsprosent tidligere år:
2011: 4,8 %
2010: 4,2 %
2009: 3,6 %
2008: 3,1 %
2007: 4,8 %
2006: 3,03 %
2005: 5,7 %
Økonomi
Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift.
Resultatet viser et overskudd på kr 12902.
Eierstyret anser det for å være innenfor akseptanseområdet i forhold til det som tilsier en
fornuftig styring av barnehagen.
Inntektene var ca. 530 000 høyere enn det som var fastsatt i budsjettet, sum driftskostnader
var ca. 414 000 kr høyere enn budsjett (inkludert avsetning uteområde a’ 493 000 kr).
Post
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Resultat
Budsjett
Res. VS Budsj.
kr 7 480 969
kr 6 950 986
kr 529 983
kr 7 472 450
kr 7 058 836
kr 413 614
kr 8 519
-kr 107 850
kr 116 369

Årsregnskapet er belastet med avsetning til vedlikeholdsfond på kr 30 000.
Vedlikeholdsfondet er ment å dekke diverse kostnader på bygningsmassen utover det som
tilføres gjennom årlig dugnad. I tillegg er det avsatt kr 50 000 til studietur for personalet, for
økt faglig påfyll for alle ansatte i barnehagen. Det er også satt av kr 493 000 til nødvendig
opprusting av uteområde/lekeapparater.
Styret foreslår årets overskudd overføres til annen egenkapital i henhold til vedtektene § 2.
Bygg og anlegg
Barnehagen med bygning og uteanlegg er i sitt 20. driftsår. Det har vært gjennomført vanlig
vedlikehold og forbedringer i året som har gått. Arbeidet har vært utført på dugnader, og ved
eksterne tjenester.
Følgende aktiviteter er utført på barnehagens uteområde i tillegg til dugnadene:
 Sikring av apparater etter forskrifter om klemfare
 Utbedringer på hovedlekeapparatet
 Skiftet dør i hovedinngang
 Skiftet ut ødelagt takstein
 Solskjerming montert på sydveggens fire vinduer
Følgende aktiviteter er utført på barnehagens inneområde i løpet av året:
 Ny oppvaskmaskin
 Ny komfyr
 Nye sofaer i alle avdelinger
 I-Pad til hver avdeling
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Barnehagen forurenser ikke det ytre miljø.

Sandvika 5. mars 2013

__________________________________
Øyvind Halnes
Syreleder

__________________________________
Marit Hargemark
Personalansvarlig/nestleder

_________________________________
Are Møller-Pettersen
Økonomiansvarlig

_________________________________
Marianne Estevenin
Anleggsansvarlig

_________________________________
Ann-Cathrin Elvegård
Sekretær
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