
 

 
REFERAT SAMARBEIDSMØTE KOLSÅS 
 

 

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: Hans Petter Riddervold (foreldrerepresentant) 

● Valg av nestleder Bente Bleivik (ansatterepresentant) 

Øvrige representanter fra Kolsås, Trude Røstad (foreldrerepresentant) og Wenche Storjord 

Det avholdes ca 1-2 møter pr. halvår 

 

Hvilke saker taes med til det koordinerende samarbeidsutvalget ved Granåsen barnehager. 

Luciafeiring i barnehager: Siden barnehagen styrer etter gult nivå er det ikke ønskelig å samle så 

mange foreldre i barnehagen på samme tidspunkt. Foreldrerepresentantene ønsker at foreldrene 

til førskolebarna får være med på Luciafeiringen i barnehagen. Dette tas med til det koordinerende 

samarbeidsutvalget 

 

Sak 2 Drift av barnehagen på gult nivå 

 

● Foreldre er enige om at det er gjort en strålende innsats fra personalet i forhold til flytting.  

● Forslag om at Småstein og Lava bruker hver sin side av rampen ved levering og henting. 

● Det driftes mye likt som på Stavset. Litt logistikkproblem ved levering og henting. Blir endel 

ventetid.  

● Småstein og Lava er mest mulig adskilt i løpet av dagen. Kan bruke uteområdet når de andre ikke er 

ute. 

Møtet gjaldt Husvise Brukerråd/Samarbeidsutvalg 

Dato 17.11.2020, 

Tidsrom 1900-2000 

Sted Google-meet 

Tilstede Hans Petter Riddervold (foreldrerepresentant), Trude Røstad 
(foreldrerepresentant), Bente Bleivik (ansatterepresentant), Wenche Storjord 
(ansatterepresentant), Mai Britt Sæterbø (avdelingsleder Granåsen barnehager) 

Forfall  

Referent Wenche Storjord 

Kopi til  



 

● Det serveres havregrøt til frokost, barna har med seg matpakke til lunsj og fruktmåltid. Bruker mye 

tid på vasking og spriting av overflater. Matpakker gjør at vi kan være mere fleksible med hensyn til 

tur og spising ute/ grillhytte. Foreldrene mener det er viktigere at personalet bruker tid på barna og 

smittevern under gult nivå enn at det skal serveres flere måltider i barnehagen. 

Måltidene evalueres over nyttår. 

● Korona har ført til mer fravær blant personalet. Må være hjemme og ta test ved symptomer på 

luftveisinfeksjon. Dette kan føre til at det til tider kan være færre på jobb og mer bruk av vikarer. 

● Tradisjonelle markeringer fremover- se på muligheten på hvert hus. Fordeler og ulemper ved 

store/små hus. Taes med videre til lederteam hvor det blir bestemt hva vi gjør. 

 

 

Sak 3 Årsplan 2021- fremdrift 

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

den siste tiden, det gjør at barnehagen må jobbe på andre måter for å involvere personalgruppen i 

den nye årsplan. Utkast til ny årsplan blir sendt ut til samarbeidsutvalg representantene i midten av 

januar 2021 og vil bli sak på møtet i slutten av januar. 

 

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

vet ikke ennå hvor vi ender. 

● Barnehagen har en god del merutgifter 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 Kolsås barnehage. Det vil bli en god del 

trafikk på Kongsveien under utbyggingen. Det vil komme mer informasjon om utbyggingen på det 

koordinerende samarbeidsutvalget. 


