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Kopi til
Sak 1

Åpningstid uke 18 og 19
Smittevernveilederen er endret siden den kom og den åpner opp for at barnehagene kan redusere
åpningstider for at de skal kunne oppfylle kravene til smittevern.
Det har kommet en minimums åpningstid fra Trondheim kommune som sier at vi i de kommunale
barnehagene må holde åpent i minimum 7,5 timer.
Vi har sendt ut en påmelding til foreldrene for neste uke for å få en oversikt behovet. Det er
utfordrende at ikke alle foreldrene svarer innen fristen.
Denne uken har vi håndtert 8,5 timers åpningstid da det ikke har vært fulle barnegrupper. I uke 18
blir det flere barn, og det fører til en mer utfordrende hverdag.
Barnehagen er spent på hvordan hverdagen vil fungere om vi får fravær i personalet.
Smittevernveilederen er tydelig på at ingen ansatte eller barn kan møte opp i barnehagen med
milde forkjølelsessymptomer, og at man må holde seg hjemme en dag symptomfri.
Barnehagen tror vi skal få til 8 timer åpningstid. Ut fra en samlet påmelding så langt ser vi et stort
behov tidlig på dagen. Vi foreslår derfor at vi åpner kl.7.30, og stenger kl.15.30. Oppgavene til
personalet i forhold til smittevern-veilederen er omfattende, samt at blir det mer voksentetthet når
vi har kortere åpningstid. Dette gir oss de mulighetene vi trenger for å dele barna inn i faste
kohorter/grupper, noe vi er pålagt å gjøre inntil vi får en ny beskjed fra myndighetene.
Foreldrerepresentanter mener det er barnehagen som er best til å vurdere barnehagen sitt behov,
og de har tillit til at barnehagen gjør sitt beste.
Barnehagen har åpent fra kl 0730-1530 i uke 18 og 19.

NB; Dette vurderes fortløpende, men endres i samarbeid med Brukerråd.

Det er viktig at barna blir hentet til det tidspunktet som er meldt inn på påmeldingsskjemaet,
samt at man henter innen åpningstiden. Vi setter sammen personalet ut fra påmeldingene.
Det sendes ut en egen påmelding for de foreldrene som innehar samfunnskritiske jobber, og som
ikke er finner løsninger innenfor den nye åpningstiden. De barna som blir påmeldt her kommer på
den samme kohorten.
Vi kan endre på sammensetningen på kohortene etter ei helg.

Sak 2

Kosttilbud
Barna har med seg matpakker og drikke til frokost, lunsj og frukt. Det fortsetter vi med en tid
fremover. Det vil bli fritak i kostpenger i den perioden. Denne beslutningen tar vi med bakgrunn i
både ressursbruk og smittevern. Brukerråd stiller seg bak denne vurderingen.

Sak 3

Ledelsen
Ledelsen har fordelt seg på hvert sin barnehage i denne perioden. Anna Ingeborg er på Granåsen,
Kristian på Brannhaugen og Mai Britt på Kolsås. Dette for at vi ikke skal ta med oss eventuelt smitte
mellom barnehagene.

Sak 3

Vikarer
Barnehagen har egne vikarer som vi benytter, så langt det går. Om vi får behov for flere, kontakter
vi vikarbyrået Adecco som Trondheim kommune har rammeavtale med.

Sak 4

Spørsmål fra foreldre
Er det noe foreldrene lurer på er det bare å ta kontakt med barnehagen. Foreldre kan også
kontakte sin brukerråd representant, som tar saker med til brukerrådsmøtene. Dere finner de på
barnehagens nettside under Brukerråd/AU. Det blir holdt jevnlige brukerråd møter i tiden
fremover.
Neste brukerrådsmøte blir torsdag 7. mai

