
REFERAT

Møtet gjelder Samarbeidsutvalg

Dato og tid 25.05.2021. kl.19.00-20.00 og kl.20.00-21.00

Sted Google meet

Deltakere Representanter i samarbeidsutvalgene ved Granåsen barnehager- Kolsås,
Granåsen og Brannhaugen

Referent Wenche Storjord

Møteinnkaller Anna Ingeborg

Meld forfall til Anna Ingeborg

Kl.19.00-20.00 Hus vise samarbeidsutvalg på google meet

Sak 1

Godkjenning av innkalling

● OK.

Sak 2

Kosttilbud og kostpris fra juni 2021

Kosttilbud fra høsten 2021

● Starter med full kost fredag 4 juni med grønn superdag. Kostpengene økes til kr 300,-

● Positiv til økning i kostpenger fra kr 300 til kr 350 f.o.m august 2021

Sak 3

Liten og ny -oppstart høsten 2021

● Granåsen barnehager er med i et prosjekt i regi av Trondheim kommune

Sak 4

Luba

Informasjon om lærings utdanningsbarnehage.

● Vi har blitt forespurt av DMMH om å bli med på prosjektet. Det er et samarbeid mellom DMMH og

to barnehager for å videreutvikle barnehagelærerutdanningen.

Dette vil øke kvaliteten i barnehagen

Et prosjekt som skal gå over 4-5 år som vi vil prøve å knytte opp mot REKOM.

Sak 5

Åpningstid i barnehagen

● Vi har loggført ca 1 mnd hvor mange barn som benytter barnehagen mellom 16.30-16.45.

Pr dags dato har et barn benyttet tilbudet. Dette var et unntak grunnet problemer med bil.

Alle hus har loggført dette en mnd. Åpningstid skal være likt på hele enheten.

Samarbeidsutvalget på Kolsås mener barnehagen kan stenge kl 1630.



Sak 6

Opptak og bemanning fra høsten 2021

● Granåsen barnehager har ikke fått fylt opp alle plassene til høsten. Ved Kolsås, som er den mi ste

barnehage på enheten mangler det pr dags dato 2 småbarn og 3 storbarn for å få fyllt opp.

Får vi ikke fylt opp med nok barn fører det til et mindre budsjett og endring i bemanningen.

Sak 7

Utbygging Granåsen

● Utbyggingen i Granåsen  har ingen direkte påvirkning for Kolsås. Hoppbakkene skal være ferdig i

2021. Hele Granåsen skal være ferdig utbygd til VM i 2025.

Sak 8.    Eventuelt

Smittesituasjonen;internt og nasjonalt

Vi har dessverre fått et tilfelle av covid-19 på Brannhaugen. Barn, ansatte og familiene det rammer

er satt i karantene. De tar siste test på torsdag. Barnehagen er stengt

Tilbakemeldinger fra foreldre om at uteområdet er dårlig/stusselig tilbud til barna,Ønske med

apparater/ bygging av diverse leker( båt, biler etc), særlig på nedsiden for de minste.

Barna bruker uteområdet godt. Det er ulendt terreng, og de har mange fine møteplasser.

Sandkassene og  er mye i bruk. På bordene ute foregår det også mange flotte tilrettelagte

aktiviteter.

Vi tar gjerne imot hjelp og forslag fra kreative foreldre. Har dere noe vi kan bruke så ta kontakt med

barnehagen.

Det finnes ikke midler for å utbedre uteområdet nå. Vedlikeholdsplan hvert 4. år. Ble rehabilitert

tak, rampe, belysning, maling og skillevegger i fjor.

Forslag om å arrangere dugnad for å lage morsomme elementer i skogen.

Dette er noe foreldregruppen kan gjøre. Husk å avtale med grunneier på før man starter.

Rydde i vognboden.

Det er behov for opprydding i vognboden. Personalet har så smått begynt å rydde. Dette er noe

som står på prioriteringslista.

Vi har ikke hatt dugnad siden pandemien så dette er en av grunnen til at dette ikke er gjennomført.

Ønske om å ta i bruk grillhuset i større grad.

Grillhuset egner seg ikke like god til  å spise i for de aller minste som for barna på storbarn.

Småbarn har benyttet grillhuset 3-4 ganger på ettervinteren. På storbarn er grillhuset ofte i bruk.

Ønske om digital løsning med bedre innblikk i dagene - registrering av søvn, legg ut flere bilder

som ligger ute en liten periode.

Trondheim kommune bruker Meldeboka til kommunikasjon med foreldrene. Søvn blir registrert på

egne ark på teamene, hvis det ikke blir informerer om søvn ved henting, er det bare å spørre. Vi kan

ikke dele bilder av barna uten godkjenning fra barnets foresatte. Vi jobber med dokumentasjon ved

enheten, så det henger opp en del bilder inne på teamene, disse blir mer tilgjengelig for foreldrene

når de etterhvert får komme inn på teamene igjen.


