
 

 
REFERAT SAMARBEIDSUTVALG  Brannhaugen barnehage 
 

 

Sak 1 Konstituering av nytt råd-Samarbeidsutvalg 

Valg av Leder og nestleder 

Oppgaver jfr Lov om barnehager 

Organisering av enhetens samarbeidsutvalg og koordinerende utvalg 

 

● Nytt fra trondheim kommune. Det skal nå være et samarbeidsutvalg på hvert hus. Likt antall 

foreldre og ansatte. 

● Valg av leder: Leif Martin Bjørgum (foreldrerepresentant) 

● Valg av nestleder Mona Kristin Eide(ansatterepresentant) 

Øvrige representanter fra Brannhaugen, Christina Vang (foreldrerepresentant) og Maria Longva( 

Ansattrepresentant) 

Det avholdes ca 1-2 møter pr. halvår 

 

● Forslag om at kontaktinfo med bilde gjøres kjent på nettsiden og i meldeboka.  

Agenda for møtene bør være tilgjengelig for alle foreldre og ansatte på forhånd. Det bør også 

oppfordres til at foreldre melder saker som opptar dem. Kanskje blir dette lettere når vi har et 

samarbeidsutvalg i hver barnehage. Håper på å høre flere foreldre stemmer. 

 

Sak 2 Drift av barnehagen på gult nivå 

 

● Barnehagen har fravær knyttet til Korona. Personalet må være hjemme ved lette symptomer og det 

tar tid med testing og venting på svar. Foreldre kan oppleve noen perioder med ukjente voksne. 

● Barnehagen ønsker å fortsette med kost tilbudet slik det er i dag. Smittevernet fører til flere 

praktiske oppgaver som for eksempel renholdsrutiner. 

 

 

Sak 3 Årsplan 2021- fremdrift 

Møtet gjaldt Husvise Brukerråd/Samarbeidsutvalg 

Dato 17.11.2020, 

Tidsrom 1900-2000 

Sted Google-meet 

Tilstede Leif-martin  ( Foreldrerepresentant Leirelva) Mona K Eide og Maria Longva ( 
Ansatte representanter) Anna Ingeborg Hegerberg ( Enhetsleder) 

Forfall Christina Vang 

Referent Anna Ingeborg Hegerberg 

Kopi til  



 

● Barnehagen jobber med ny årsplan. Pga Covid-19 har det vært færre fellesmøter på barnehagen 

den siste tiden. Utkast til ny årsplan blir sendt ut til samarbeidsutvalg-representantene og vil bli sak 

på møtet i slutten av januar. Det kommer frem ønske om at alle foreldre får se utkastet og komme 

med innspill i forkant.  

 

Sak 4 Informasjon om budsjett og regnskap 

● Granåsen barnehager har vært en barnehage med god økonomi. Pga utgiftene kommunen har i 

forbindelse med korona har det blitt trukket tilbake en stor del av barnehagens overskudd. I tillegg 

har vikar budsjettet blitt redusert. Barnehagen prøver å styre mot et resultat i balanse, men vi vet 

ikke ennå hvor vi ender. 

● Barnehagen har en god del mere utgifter pga Covid-19. Dette er vikarer og diverse innkjøp. Disse 

utgiftene dokumenteres og gis til økonomitjenesten  i kommunen. 

 

 

Sak 5 Eventuelt 

Utbygging Granåsen frem til 2025 

● Det er ikke så mye av utbyggingen som vil merkes ved Brannhaugen barnehage.Brannhaugen synes 

det er aktuelt med informasjon om utbyggingen underveis da Granåsen er i nærmiljøet til alle våre 

tre barnehager. Det vil komme mer informasjon om utbyggingen på det koordinerende 

samarbeidsutvalget. 


