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Møtet gjaldt samarbeidsutvalg

Dato 25.05.2021

Tidsrom 19-20

Sted Meet

Til stede Kristian, Jan Thomas, Siv Iren, Pia og Ane

Forfall

Referent Jan Thomas

Kopi til Kristian

Sak 2: kosttilbud

- Full kost i barnehagen fra 1.juni

- Forskjellig fra storbarn og småbarn hvor mange matpakker man har i uken.

- Ønsker å endre kostprisen til 350,- fra August av.

- Positivt fra foreldrene med mer fokus på kost.

- Kan dette bli et vanskelig for noen foreldre?

Sak 3: Liten og ny

- Nytt prosjekt i trondheim kommune.

- 5 dagers tilvenning med gruppe oppstart

- forskning innenfor liten og ny er valgfritt og foreldrene må gi samtykke.

Sak 4: LUBA

- Utdanningsbarnehage for trondheim kommune med samarbeid med dmmh.

- vi har sagt ja.

- DMMH har arbeidet fram et forslag for hvordan det kan jobbes med, mens vi har et år på å komme

med forslag og syn på hvordan det skal være.

Sak 5: Åpningstid.

- Vi har åpent fra 07.00-16.45

- vi opplever at veldig få barn har behov for det siste kvarteret

- Litt delt tilbakemelding fra foreldre. Vi er ingen nærbarnehage, spesielt med tanke på utbyggingen

på granåsen.

Sak 6: Opptak og bemanning.

- Vi har flere ledige plasser på Kolsås.

- Det vil få en innvirkning på personalet hvis vi ikke får fylt opp på kolsås.



Sak 7: Utbygging på Granåsen

- Kontakt med NCC nesten annenhver uke.

- Sprengningsarbeidet blir det bygget opp støyskjermer.

- Oppstartsuka i august blir det ikke sprengt.

- Trafikk: vi skal bruke den nye veien, skal være mulig å sykle og gå.

- Tverrveien skal være ferdig i september, da kan man kjøre til lyskrysset som er enklere å komme seg

til stavset

- Vi har tilgang på skogen bak barnehagen. kun anleggsområde som er stengt for oss.

- alt skal være ferdig om 1.5år.

- Den nye veien skal være ferdig 1.Juni

- Det er gjort målinger av støy og støv, hvis vi opplever det er mye støv eller støy sier vi ifra, så skal de

tilpasse dette for oss.

- Det er ønske om et foreldremøte for Granåsen utbyggingen.

- Personalet opplever at utbygger ønsker å samarbeide og at vi blir respektert i prosessen.

Sak 8: informasjon rundt smitte

- Nasjonalt sier man at det kan åpnes opp, men ikke for byer med høyt smittetrykk.

- Mye smitte i Trondheim.

- Brannhaugen er stengt denne uken grunnet smitte karantene.

- Drifter barnehagen etter gult nivå.


