
MØTEREFERAT

Møtet gjaldt Samarbeidsutvalg Brannhaugen barnehage

Dato 25. mai 2021

Tidsrom 19.00-20.00

Sted Google Meets

Til stede Christina Vang (foreldrerepresentant),
Mona Kristin Eide (ansattrepresentant),Lisbet Hansen (ansattrepresentant) Leif
Martin Bjørgum (foreldrerepresentant) Anna Ingeborg Hegerberg (enhetsleder)

Forfall

Referent Anna Ingeborg Hegerberg

Kopi til

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent. Et spørsmål til eventuelt.

Sak 2 Kosttilbud og kostpris fra juni 2021,Kosttilbud fra høsten 2021

Vi ønsker å starte opp med full kost fra juni. Det vil da bli servert  frokost og ettermiddagsmat hver

dag. Barnehagen vil fra juni også legge til rette og servere lunsj 4 ganger i uken på småbarn og 2

ganger i uken på storbarn.  Småbarn skal da ha med 1 lunch- matpakke i uken og storbarn har med

3 lunch- matpakke  i uken.

I juni -21 blir kostpengene økt til kr. 300,-. Det er det samme som før Covid-19 og nedstengingen av

barnehagen.

Fra august 2021 øker vi kostprisen for full plass til kroner 350 pr. måned. Dette fordi matprisene har

økt siden sist vi økte kostprisen. Vi lager og serverer næringsrik mat fra bunnen av, se årsplan om

kostholds satsingen til enheten.

Sak 3 Liten og ny

Barnehagen er med i Trondheim kommunes Liten og ny-prosjekt i barnehagen. Dette er et prosjekt

om trygg tilvenning i barnehagen. Nye barn har allerede startet med besøksdager i barnehagen

med de samme barna de skal starte opp med.

Sak 4 LUBA. Informasjon om lærings utdanningsbarnehage.

Enheten er plukket ut til å være en av to store barnehager i Trondheim til å være med å utvikle

barnehagelærerutdanningen.



Dette er et samskaping prosjekt i samarbeid med Dronning Mauds Minne høgskole som vil involvere

alle ansatte i barnehagen.Vi har sagt ja til å være med, men vet lite om organiseringen ennå. Det

første året vil i stor grad brukes til å planlegge. Satsingen vil vare frem mot 2025. Vi vil komme med

mer informasjon etterhvert som prosjektet skrider frem.

Sak 5 Åpningstid i barnehagen

Sak meldt på bakgrunn av ressursbruk om tilbudet ikke brukes. Alle teamene har kartlagt bruken av

åpningstiden 16.30-16.45.

På Brannhaugen er det flere familier på både småbarn og storbarn som bruker tilbudet.

Momenter som kom opp var at flere har lang vei til barnehagen og trenger åpningstiden. Noen

enheter har ulik åpningstid på ulike hus. Hos oss har vi ønske om å ha lik åpningstid. Det er ikke

gunstig å endre fra år til år.

Sak 6 Opptak og bemanning

Vi har ikke fått fylt opp Kolsås barnehage fra høsten. Slik det ser ut nå har vi for mye personal.

Trondheim kommune har for mange barnehageplasser i forhold til behov.

Sak 7 Utbygging Granåsen

Det jobbes med ny midlertidig veg opp til Granåsen barnehage. Den er planlagt ferdig neste uke.

Veien vil bli asfaltert og belyst.

Barnehagen har et godt samarbeid med utbyggerne.

Kristian vil presentere i det koordinerende møtet.

Sak 8 Eventuelt

Smitte Situasjonen; internt og nasjonalt

Brannhaugen barnehage er stengt denne uken på grunn av at en ansatt har testet positivt.

Alle barn på småbarn og søsken på storbarn, samt alle ansatte er satt i karantene.

Nasjonalt åpnes det opp til at barnehagene kan drifte etter grønt nivå i trafikklysmodellen. På grunn

av  smitte situasjonen i Trondheim fortsetter barnehagene her å drifte etter gult nivå i

trafikklysmodellen.

Barnegruppene til høsten;

Personalet på småbarn og storbarn samarbeider om overgangen mellom småbarn og storbarn.

Gruppene er ikke satt sammen ennå. Personalet planlegger at det skal være på plass etter uke 23

hvor vi har førskoleuke. Da er førskolebarna en egen kohort med egne aktiviteter.


