MØTEREFERAT
Møtet gjaldt

Brukerråd

Dato

1 . september 2020

Tidsrom

20.00-21.00

Sted

Google Meets

Til stede

Pia Berglund (foreldrerepresentant Granåsen), Christina Hansen Vang
(foreldrerepresentant Brannhaugen), Hans Petter Riddervold Hårsvær
(foreldrerepresentant Kolsås), Mona Kristin Eide (ansattrepresentant
Brannhaugen), Bente Bleivik ( ansattrepresentant Kolsås), Siv-Iren Marthinsen (
ansattrepresentant Granåsen), Anna Ingeborg Hegerberg ( Enhetsleder), Kristian
Sliper Midling( Avdelingsleder)og Mai Britt Sæterbø( Avdelingsleder)

Forfall
Referent

Mai Britt Sæterbø

Kopi til
Sak 1

Status nytt barnehageår- Bemanning, satsinger og smittevern
Vi styrer fortsatt etter gult nivå ut fra den nasjonale smittevernveilederen for barnehager. Vi gjør
det litt forskjellig på de ulike barnehagene. Alle avvik noterer vi ned , slik at det er klart ved en
eventuell smitte hvor det lettere vil kunne gjennomføres smittesporing.
På både Steingrua ( Storbarn- Brannhaugen )og Himmeltoppen ( Storbarn Granåsen) er det nå en
midlertidig garderobe i tillegg den vanlige garderoben. Dette for at hver kohort kan ha egen
garderobe.
Tilbakemelding fra foreldre-representantene om hvordan barnehagen drifter ut fra gult nivå,
er at det oppleves greit. Det ser ut til at både barn og foreldre håndterer dette fint. Brukerrådrepresentantene har ikke hørt noe fra andre foreldre.
Det kan blir litt venting om morgenen, men det er noe man må påberegne.
Utfordringene for personalet og barnegruppene er ettermiddagene. Det kan være vanskelig å få
god nok avstand mellom kohortene siden kohortene ikke skal blandes, og personalet har begynt å
gå hjem. Det kan være vanskelig å strekke vaktene utover ettermiddagen siden det er et behov for
personalet på morgenen. Det erogså utfordrende for noen av barna å forstå at det er deler av
uteområdet de ikke får bruke.
Det er litt fravær blant personalet på grunn av luftveis-symtomer.

Barnehagen er fylt opp med barn på alle team. Det kan bli ledig og lyst ut et Barne- og
ungdomsarbeider/assistent-vikariat på Brannhaugen i løpet av høsten.
Sak 2

Foreldremøter-valg av Arbeidsutvalg( AU) og Brukerråd
Vi har ikke mulighet til å samle alle foreldrene på et team til foreldremøte i høst på grunn av
smittevern.
Det kan bli noe ulikt hvordan barnehagene gjennomfører foreldremøter nå i høst. Brukerråd ser
behovet for foreldremøter, spesielt for nye familier.
Det blir sendt ut informasjon om hvordan disse gjennomføres i meldeboka.
Det skal være valg av Arbeidsutvalg( foreldreråd) og foreldrerepresentanter til Brukerråd i høst.
Valget kan eventuelt gjennomføres digitalt. Det kan være mulig med et digitalt møte hvor
arbeidsutvalget leder møtet og valget. Så lenge vi drifter etter gult nivå er det ikke så mange
oppgaver AU har, da vi ikke kan samle alle familiene til tradisjonene våre slik vi pleier.
Pia ( foreldrerepresentant på Granåsen) og Christina ( Foreldrerepresentant på Brannhaugen) er
allerede valgt inn for ennå et år i Brukerråd. Hans Petter ( Foreldrerepresentant på Kolsås) kan også
sitte et år til hvis det ikke er noen andre som ønsker å ta over plassen.
Det kommer nye føringer om Brukerråds sammensettning når en enhet består av flere hus. Vi har
ikke fått informasjon om hvordan dette blir ennå. Anna Ingeborg kaller inn til et nytt
Brukerrådsmøte når dette er kommet.

Sak 3

Kosttilbud og kostpenger høsten 2020
I august har vi servert havregrøt til frokost. Barna har hatt med seg matpakker til de andre
måltidene. Barnehagen fortsetter med dette kosttilbudet inntil videre når vi er på gult nivå.
Foreldrene har ikke betalt kostpenger i august. Fra september vil det bli fakturert for havregrøt
med tilbehør.
Foreldrerepresentantene synes det er fint at barnehagen har startet å servere havregrøt til frokost.
Det er ønskelig fra foreldre at ettermiddagsmat- pakken kan legges i kjøleskap. Med tanke på
smittevern har barnehagen kommet frem til at det ikke er ønskelig å blande matpakkene som
kommer fra ulike hjem. Vi tar innspillet med tilbake til personalet og diskuterer det på nytt.
Foreldrene oppfordres til å ha mat og frukt som kan ligge i romtemperatur i matpakken

Sak 4

Sommerstengt 2021
I 2021 er barnehagene sommerstengt i uke 28, 29, og 30. Dette er likt for alle kommunale
barnehager og SFO i Trondheim.

Sak 5
Eventuelt
Utbygging Granåsen
Det foregår utbygging i Litjåsen, og det har vært en del felling at trær. Det er sendt ut kart på
meldeboka hvor anleggs- områdene er merket. Der står kontaktinformasjon på de som har ansvar

for utbyggingen. Det vil bli oppstart av byggingen av hoppbakken i mars. Det er mye som vil skje i
2020/2021 i forbindelse med utbyggingen i Granåsen. Barnehagen sender ut aktuell informasjon
etterhvert som dette vil påvirke områdene rundt barnehagen.
Nytt møte
Når det kommer informasjon fra kommunalsjefen om sammensetningen av Brukerråd, kaller vi inn
til et nytt brukerrådsmøte.

