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Forfall

Referent Mai Britt Sæterbø

Kopi til

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

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.

Sak 4 LUBA. Informasjon om lærings utdanningsbarnehage.

I de hus vise samarbeidsutvalgsmøter ble det informert om Granåsen barnehages deltakelse i LUBA.



Dette er et samskaping prosjekt i samarbeid med Dronning Mauds Minne høgskole for å bidra til å

utvikle barnehagelærerutdanningen. Enheten er en av to barnehager i Trondheim som er plukket ut

til dette. Det er spennende at barnehagen blir med på noe nytt.

Sak 5 Åpningstid i barnehagen

På Brannhaugen og Granåsen er det foreldre som benytter seg av barnehagen etter kl 1630

På Kolsås er det ingen som har benyttet seg av  barnehagen etter kl 1630 dette barnehageåret.

Siden veien er stengt ved Sluppen kan det være man må stå i kø og det kan føre til at  man henter

senere i barnehagen.

Vi har utfordringer med å fylle opp Kolsås til høsten. Om vi endrer barnehagens åpningstid kan det

føre til færre søkere.

Vi fortsetter med den åpningstiden vi har nå.

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.

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, kommunen og entreprenøren har god dialog og samarbeider kontinuerlig. Det er et

veldig godt samarbeid.

Kristian presenterer aktivitet og tidsplan;

Det vil bli satt opp støygjerde utenfor barnehagen i plank og plexiglass på 2,5 meter.

Det kommer ny utkjøring til Smistadvegen i september. Det vil gjøre det enklere å komme seg ut på

Kongsveien mot Stavset.

Det vil bli sprenging i hoppbakken i juni. Barnehagen gir beskjed når det ikke bør sprenges.

Anleggsarbeidet i hoppbakken vil være ferdig i 2023

Vi planlegger et digitalt møte for foreldre og ansatte om utbyggingen i Granåsen før sommeren.

Det er gjort grundige målinger ift støy og støv under anleggsperioden.

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 for at barnehagene kan drifte etter grønt nivå i trafikklysmodellen. På

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

trafikklysmodellen.


