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Årsberetning 

2020 

Nordstrandklubben Barn og Oppvekst, avd. 072 

 

 
Klubbstyret har i 2020 bestått av: 

HTV/ klubbleder Anne Lillemælum 

Klubbstyremedlem Thea Elene Rinden 

 
Som vi alle vet, har jo dette vært et veldig spesielt år, etter at det ble nedstengt i mars 

grunnet COVID 19. 

Dette har da preget resten av dette året mye. 

 

MØTEVIRKSOMHET: 

Den tiden som barnehagene var stengt, bortsett fra der hvor man hadde åpent for barn 

med foreldre i samfunnskritiske yrker, ble det mye møter både med bydelen og 

Fagforbundet når det gjaldt oppdateringer, og hvordan Fagforbundet som organisasjon 

skulle stå opp mot bydelen. 

Tror jeg som HTV var i kontakt med de fleste PTV om forskjellige problemstillinger 

o.l., samt at vi prøvde å huske på at alle måtte ta vare på hverandre i en slik tøff tid. 

 

I januar ble barnehageteamet, herunder opptak av barn til barnehager, tilsyn av 

barnehager m.m. flyttet fra oppvekst og inn under STAB (bydelsadministrasjonen). 

 

I februar åpnet bydelen nytt bydelshus. 

Der flyttet helsestasjonene fra både Karlsrud og Lambertseter inn, og samtidig skulle 

Åpen barnehage fra Karlsrud være med inn i disse lokalene, men det rakk man aldri å 

gjennomføre før nedstengning. 

 

Det gjennomføres dialogmøter en gang pr. uke med bydelsdirektøren, personalsjef, 

avdelingssjefer og HTV fra andre områder. 

Disse møtene er ment å være effektive, og for å føle pulsen på hva som skjer innenfor 

de forskjellige områdene. 

 

Ellers har det vært månedlige møter i AMU (arbeidsmiljøutvalget) og MBU 

(medbestemmelsesutvalget) som HTV stiller på. 

Det har også vært noen samarbeidsmøter med avdelingssjefene i bydelen for oppvekst 

og velferd og for oppvekstdelen.  

 

Hver måned er også HTV med på utvidede ledersamlinger hvor vi får innblikk i 

forskjellige utfordringer, samt at vi får samme info som lederne får. 
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Ca. hver mnd. gjennomføres det KL møter for HTV fra Fagforbundet innenfor de 

forskjellige områdene i Nordstrand bydel. 

 

 

Radiobølgen barnehage hadde innflytting i nye lokaler 1. nov. Dette er det gamle 

Radiohuset fra gamle Lambertseter, og er fredet, men valgt å bruke til barnehage.  

 

HTV har også bistått med intervjuer flere steder i bydelen. 

 

Det har også i høst dreid seg mye om budsjett, og her har det vært møter med de 

respektive HTV og deres områder. 

Bydelens budsjettprosess er i skrivende stund enda ikke helt ferdig. 

 

Klubbens årsmøte/ medlemsmøte med valg blir avholdt den 10.11.2020 

 

 

 

 

 

Anne Lillemælum – HTV/ på vegne av klubbstyret. 
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