Årsberetning for 2016
Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Fagforbundet avd. 177.
Styret for 2015 har bestått av:
Leder:

Grethe Raanes

(kroken barnehage)

Nestleder:

Kari Angelsen

(Domkirken barnehage)

Sekretær:

Lisbeth Pettersen

(Steinberget barnehage)

Styremedlemmer:
Synnøve Wiggen

(Stakkevolan barnehage/ skko fylke)

Linda Liland Fosslund

(Borgtun skole)

SKKO har avholdt 8 styremøter i 2016
Vi har også deltatt på 2 felles seksjonsmøter.
Leder av seksjon har deltatt på:
-

Felles medlemsmøte

Styremedlemmer har deltatt på:
-

Linda Liland Fosslund, tillitsvalgt samling.
Lisbeth Pettersen, tillitsvalgt samling.
Alle har deltatt på felles medlemsmøter.

Styre har i 2016 jobbet med:
-

Handlingsplan for 2016
medlemsmøte.
Fagforeningsukene.
Saker som har betydning for seksjon.

Medlemsmøte:
Det er blitt gjennomført to felles medlemsmøte i 2016.
Da vi har hatt veldig labert oppmøte på våre medlemsmøter bestemte vi oss for å prøve ut
noe nytt. Vi fremmet forslag om felles medlemsmøter for alle seksjonene i 2016. dette ble
positivt mottatt av de andre seksjonene.
Første møte var 22,juni med over 40 medlemmer til stede. Det ble informer om KSoppgjøret fra kontoret, utlodning og underholdning av Britt Eva Løkkemo og Kurt Samuelsen.

1,desember ble det andre møtet avholt med 36 medlemmer til stede. Kvalitetsrådgiver
Elisabet Breivik fra Tromsø kommune hadde framlegg om:, avvik- arbeid mede uønskede
hendelser og lovpålagte oppgaver. Det var loddtrekning og underholdning med Ingrid
Evertsen.
Fagforeningsuka:
I forbindelse med fagforeningsuka i juni var vi på arbeidsplass besøk hos 16 arbeidsplasser
innefor barnehager og SFO som har medlemmer hos oss. Vi hadde med oss fruktkurv,
sitteunderlag og fagforbundets sekker. Vi ble veldig godt mottatt av mange blide og flotte
medlemmer.
I fagforeningsuka i desember arrangerte vi for andre gang adventstund/ juleverksted på
fagforeningskontoret lørdag 26.11. Her har alle medlemmer i fagforbundet avd 177 mulighet
til å delta med barn eller barnebarn. Det var 12 barn/ med følge som tok turen innom oss.
Alle hadde ei trivelig stund samens med oss. Vi lagde julekuler, julekort, pyntet pepperkaker,
drakk gløgg og spiste pølser. Vi synes dette er en fin måte å møte medlemmene på og vi har
bestemt oss for at dette blir vårt bidrag i fagforbundsuka i desember. Arrangementet blir
lagt opp i mott første søndag i advent og julegrantenning på torget.
Barnehagedagen ble markert på de enkelte barnehager.
I forbindelse med barnehagedagen kan man bestille materiell til sin barnehage på
fagforbundets nettsider.
Styret i SKKO ber om at alle medlemmer kommer med innspill/ ideer til temaer som ønskes
til medlemsmøte.

Styret takker alle for et godt samarbeid i 2016.
Tromsø, 16. Januar 2016.

Grethe Raanes, seksjonsleder.

-

