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Sak 24/20 Godkjenning av innkalling og referatene 09.09.20 og 11.11.20. Godkjent.  
 
sak 25/20  Organisering av møter i SU og valg av nestledere SU(ansatte) 

 
  SU Blakli består av SU Sollia og SU Risvollan. 

Saker som gjelder spesifikt Sollia eller Risvollan skal være saker for SU 
Erfaringsmessig gjelder de fleste sakene i SU hele enheten. 
Organisering SU møtene framover: 
Vi inviterer til felles møter SU Blakli. Møteavviklingen må være praktisk og likevel 
være rom for aktuelle saker som gjelder begge barnehager.Dersom det er behov for 
drøftinger og beslutninger av sak knyttet til Sollia eller Risvollan, tar vi det 
avslutningsvis på møtet eller avtaler eget møte for det aktuelle SU.  
Valg av nestledere ansatte: Bente avtaler dette med de ansatte, pga forfall på møtet 
idag. 
Orienteringssaker tas felles. 
 

sak 26/20 Situasjonen på barnehagen nå: Smittevern  
Gjennomføring av adventsaktiviteter: 
Risikovurdert alle arrangement utover de ordinære aktivitetene i hverdagen 

- mandarinsaft: konsert i barnehagen 
- arrangement i kirka 7. desember for storbarn. 
- matlaging som adventsaktivitet  

Tiltak er utarbeidet med bakgrunn i smittevern. 
 

Møtet gjaldt Samarbeidsutvalget, Blakli barnehager 

Dato 01.12.2020 

Tidsrom 17-1830 

Sted Digitalt 

Til stede Sollia Bhg: Siri Marie Skaftun, Wenche Hassel, Line Anita Sandvik 
Risvollan bhg: Øivind Aunøien, Nils Arne Holm, Anne Vollan. 
Ledelsen Blakli bhg v/ Bente Brissach og Synnøve Øien 

Forfall Inger Lise Brunvoll, Nina B. Bjørklund 

Referent Bente Brissach/ Synnøve Øien 

Kopi til Legges på hjemmesiden : https://www.trondheim.kommune.no/blakli-bhgr/ 



 

Foreldrearrangement: 
- Vi følger retningslinjer fra FHI, men nå velger vi å være strenge på tiltak. Å 

risikere at en god familiejul blir ødelagt pga av smitte på barnehagen eller 
karantene er unødvendig. 

- I tillegg er arrangement utover den ordinære hverdagen ressurskrevende for 
personalet. I denne perioden ønsker ledelsen at det i minst mulig grad skal 
planlegges for aktiviteter som gir større press.  
Flere mennesker samlet, også ute, gir en større risiko for å ikke klare å holde 
den nødvendige avstanden. Ansatte i barnehagen ønsker ikke å være den 
som har dette ansvaret nå, før jul.   

- Julegløgg utgår. Hensikten ift foreldrearrangement( julegløgg) - foreldre blir 
kjent og fellesskapsfølelsen. Nå når vi må vi ta hensyn til avstand og antall 
samlet oppnår vi ikke hensikten. 

- Lucia: tradisjonelt har vi hatt arrangement for foreldre til skolestarterne. 
Hensikten: sang og underholdning fra barna, de eldste har en spesiell 
oppgave. For foreldre er det viktig å få oppleve dette det siste året.  
Vi har diskutert to alternativ:  

1. Barna går Luciatog for barna i bhg og arrangement for foreldre utgår. 
Vi utsetter og har et annet type arrangement til vinteren, der foreldre 
får komme for å oppleve barna i en forestilling og samles som 
foreldregruppe. 

2. Barna går Luciatog - foreldre står utenfor gjerdet eller på en egnet 
plass. Foreldre holder god  avstand - ingen arrangement organisert 
fra bhg, men barna synger til foreldrene -  før de går videre. Vi utsetter 
arrangementet, og har et annet type arrangement til vinteren, der 
foreldre får komme for å oppleve barna i en forestilling og samles 
som foreldregruppe. 

SU bifaller alternativ 2. I forhold til antall foreldre og nok avstand: 
barnehagen sender ut forespørsel til foreldre om en eller to foreldre kommer. 

 
- FAU og foreldrearrangement:  Ledelsen anbefaler FAU å utsette alle 

arrangementene til etter jul. 
 

Rutiner; smitte ved enheten: se link Rutine varsling 
 
 

sak 27/20 Orienteringssaker: 
- Økonomi: 

Vi går mot et mindreforbruk på ca 1,5 %. Siste rapportering er ikke klar før i neste 
uke. Har en del ekstra utgifter ifht corona, som vi håper blir refundert. 
Innspill fra SU: bør synliggjøres at ansatte bruker sin arbeidstid, gjennomsnitt 30 min 
pr dag, til ekstra renhold 
Ønsker minst mulig mindreforbruk, kan gi feil signaler ift fastsettelse av neste års 
budsjett i barnehagene? 
Siri Marie har vært i kontakt med Bente i forhold til budsjett i Trondheim kommune 
sett opp mot endringer i spes.ped organisering i barnehagen 

https://docs.google.com/document/d/1oskIk7U4nBeKm7AFyASap9kWI5IRKH3kiG15FS4zTSE/edit


 

 
- Personalsituasjonen 

Ledelsen jobber annenhver uke på Sollia og Risvollan. Enheten har de siste to 
måneder ikke hatt konsulent, pga av sykmelding. 
Sykefravær så langt i år. 14%. En økning i både korttidsfravær og sykmeldinger ifht i 
fjor. Ved kortidsfravær: prioriterer å sette inn vikar. Ved lengre sykmeldinger 
prioriterer vi faste vikarer. 
Vi har 3 egne vikarer. ( 2 stk barnehagelærere)Resterende bruker vi Adecco og PVS. 
Reidun Svendsen (Sollia)går av med pensjon 31.12. 20. 
I løpet av vinteren 2021 planlegges det for å lyse ut to faste stillinger. 1 
barnehagelærer og 1 barne og ungdomsarbeider. 
 

- Plangruppemøter og Nye Risvollan barnehage. 
Kort gjennomgang av prosessen så langt. 
Ledelsen, verneombud og en pedagosik leder deltar i plangruppemøter med 
ansvarlig prosjketleder og ansatte i rådmannens fagstab og ansatte i arkitektfirma. 
Vi har startet samarbeidet med barne og familietjenesten i forhold til 
familieavdelingen som skal være i samme bygg.  Vi har ulike tema på de ulike 
møtene, i forkant diskuteres problemstillinger med ei større arbeidsgruppe her i 
barnehagen. 
Tema fram til nå har vært: 

- Barnehagens verdier og arbeidsmåter. Hvem er vi? 
- Gruppesammensetning barn, hjemmeareal gruppene, bruk av fellesareal på 

avdelingen( to grupper deler samme areal) og bruk av fellesareal som alle 
gruppene kan bruke. 

- Mat, måltid og kjøkken. Storhusholdningskjøkken, kokk og felles areal for 
måltid.  

- Verksted, de hundre språk, kreative uttrykksmåter, ulike funksjoner i 
rommene 

- Samarbeid med familieavdelingen, fellesareal. 
Det er besluttet at barnehagen skal bygges lik Kolstad barnehage, men med noen 
lokale tilpasninger ut fra våre arbeidsmåter og fokusområder.   
Dette er ikke besluttet pr dd:  

- oppstart bygging og ferdigstillelse( planen er oppstart høsten 2021) 
- antall avdelinger vi starter opp med 
- innhold i samarbeidet med familieavdelingen 

 
- Oppgradering Sollia bhg 

Inne denne høsten : 
- maling av alle avdelinger 
- skifte av lys i fellesareal 

Dette har medført endel organisering av barnegruppene og bruk av rom.  Både barn, 
foreldre og ansatte har vært positive og vist stor vilje for å få til dette.  
Vi har noen problemer med vannansamling i sandkassen mot gressbakken. Dette 
tror driftsavdelingen handler om manglende drenering og at bakken ikke tar unna 
vannet pga av leire. Pga av sikkerhet må vi stenge av dette området når dette skjer. 



 

Dette er planlagt utbedret våren 2021.  
 

 
sak 28/20 Eventueltsaker: 

- Barnehagen anbefaler flest mulig til å ta fri i jul. Barna som har et reelt behov i jula 
vil bli satt sammen i nye kohorter ut fra innmeldt behov. Dette også ut fra ressurser 
og antall ansatte.  
Både barn og ansatte har større sosial kontakt i juledagene, noe som igjen medfører 
større risiko for smitte. Færre barn og ansatte i barnehagene i disse dagene bidrar til 
å redusere risikoen for smitte, både i jula og i januar.  

- Innganger og uteområdet på Risvollan: Inngang på baksiden: bør følges opp ift 
strøing. Uteområdet: større utfordringer og bruk av eventuell skøytebane: Kohorter 
som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke 
nødvendig å rengjøre områdene før bytte. Kohorter som ikke samarbeider og som er 
ute til samme tid bør helst være på ulike uteområder. 

   
 
 

Neste møte: slutten av januar 2021: 
Sak til møtet:  Informasjon om endringene i barnehageloven (fom 01.01.2021) som 
krever at barnehagene jobber systematisk og forebyggende for å skape et trygt og 
godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. 

 


