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Overordnet planverktøy og innføring av ulike strategier i Trondheim kommune.
Hvordan jobber vi? Prosessen med enhetsavtalen og årsplanen.

Føringer:
- Rammeplanen og Kompetanse for framtidens barnehage, Kunnskapsdepartementet. Kompetanse
for fremtidens barnehage
Satsning i TK:
Læringsmiljø, ikt og digital praksis, ledelse av pedagogiske prosesser og vurdering/pedagogisk
dokumentasjon. Denne kompetanseutviklingen kobles til allerede etablerte nettverk i TK som vi deltar i.
Som barnehage har vi jobbet systematisk over flere år med læringsmiljøet, ledelse av pedagogiske
prosesser og pedagogisk dokumentasjon.
Lokale føringer:
Enhetsavtalen og Stein Saks Papir (hjemmesiden)
Fra barnehage til skole
Sitat STEIN - SAKS - PAPIR “Gjennom en årrekke har kommunen bidratt til at innbyggere i Trondheim har fått
forventninger om at det offentlige tar styring og overtar ansvar. Men vi må ikke glemme at barn og unges
familie, nettverk og lokalmiljø er vel så viktige faktorer. Vi har kanskje i for stor grad ment at kommunalt
ansatte alene kan vite hva barn og unge trenger. Barn og unge er for viktige til at Trondheim kommune skal
ha monopol på løsningene. Det vil vi forandre, og denne strategien er et skritt i den retning”

Overordnede planer og strategier viser et tydelig signal og en endring fra individfokus til fellesskapets
betydning for barns oppvekst og utvikling. Som barnehage ønsker vi å løfte fram samarbeidet mellom
barnehagen og hjemmet og vårt felles ansvar for alle barna. “Sterke barnefellesskap krever sterke
voksenfellesskap”
Enhetsavtalen:
Mål 2: Barn og unges oppvekstmiljø er alle voksnes ansvar
Indikator 3: Ansatte samarbeider systematisk med foresatte om forebygging, avdekking, håndtering og
oppfølging av barns psykososiale og fysiske læringsmiljø
Indikator 4: Barnehagen bidrar til nettverksbygging med foreldre og nærmiljø.
Refleksjon i brukerråd; Hvordan jobber vi for å involvere foreldrene i innholdet i strategien og
enhetsavtalen? Noen indikatorer involverer foreldre i sterkere grad. Vi skal bygge en kultur sammen.
- Foreldresamtaler: god struktur og anpasset innhold
- Foreldremøter / avdelingsvis og smågrupper for å lettere bli kjent
- Flere møtepunkt for foreldre på barnehagen
- Ulike FRU- aktiviteter: Avhenger i dag av hvem som sitter i FRU. Vært lurt å ha ett fast årshjul, med
tydelige forventninger, og med bakgrunn i erfaringer av hva som har fungert bra før, der barn og
foreldre har deltatt. Ved bra deltagelse av foreldre, opprettes sterkere bånd. Dette bør enheten
utarbeide. Bør også være en stabilitet med overlapping av deltagere, hvis de sitter to år hver.
- Viktig at foreldre kjenner hverandre, lettere å ta kontakt på fritiden, men føler også en tilhørighet
til barnehagen, og vil da også involverer seg mere i barnehagen.
- Kjente grupper i barnehagen, der barna har vært i samme gruppe over tid har bidratt til at foreldre
også blir kjent over tid
- Fokus på barns lek og vennskap. Dialog - hva skjer på fritiden og hva skjer i barnehagen - sterk
sammenheng for barnet.
- Tiltak foreldreundersøkelse: involvering og deltagelse
- Faste arrangement: FN- dagen, jule og påskearrangement: viktig med de arrangement som er godt
innarbeidet, og satse godt på dette.
- Mere uformelle sammenkomster: komme og spise frokost. Kan eventuelt være faste dager, der
man inviterer foreldre inn.
- Fint om alle foreldre har fått innblikk i hensikten med steinsakspapir, tema på foreldremøte på
høsten?
- Foreldremøter: fint også å ha “gjøremøter”. Vi tenker at det er lettere å bli kjent, gjennom å ha en
aktivitet / gjøre noe sammen, uformelt.
- Hvordan skaper vi et fellesskap?
- Investere i sterke voksenfellesskap tidlig - tilhørighet og bli kjent
- Fra enheten : ressurskrevende med arbeid som foregår utenfor ordinær arbeidstid. Og med
bakgrunn i erfaringene våre med noe lite oppmøte på foreldremøtene på våren - og resultatene fra
foreldreundersøkelsen - stiller vi oss spørsmål om det er hensiktsmessig å bruke så mye ressurser
på foreldremøte på våren.
- Tanker fra brukerråd:
På dugnad trenger personalet ikke å være med.
Høstens foreldremøte for avdelingen: viktig at alle er med.
Foreldreperspektiv: leder må bruke sine ressurser hensiktsmessig, ønsker mest mulig ressurser med
barna.

Årsplan ferdig i løpet av høsten 2019.
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Foreldreundersøkelsen 2018.
Resultatene: Risvollan og Sollia
Gjennomgang forslag til tiltak fra barnehagen.
Kommentarer fra brukerråd:
Generelt et godt resultat.
Noen spørsmål vanskelig å svare på.
Tiltak på informasjon, resultat ser bra ut - men barnehagen kjenner vel til om det er et behov - viktig å
informere om barnehagens forventninger til foreldre.
Utbedringer på Risvollan, veldig bra.
Synliggjøring av hvordan vi jobber med hygiene og håndvask.
Foreldreundersøkelsen handlingsplan
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Informasjonssaker:

● Tilsyn miljørettet helsevern 12.02.19.
Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jfr
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole av 01.12.95)
Avvik: 7 stk
1. Risikovurderinger som er gjennomført er ikke omfattende nok og er ikke fulgt opp med revisjon av
rutiner
2. Barnehagen mangler rutine som beskriver hva som menes med avvik, hvordan ulike typer avvik skal
meldes, håndteres og dokumenteres
3. Barnehagen viser til to beredskapsplaner, der kun Blakli sin plan er kjent av ansatte.
4. Det er forhold ved utelekeplassen som utgjør en risiko for barneulykker. Sklie der det samles vann
og transportåre gjennom huskestativ.
5. Klatrestativ med ødelagt sponplate utgjør en risiko for ulykke og må utbedres.( er utbedret)
6. Det er sannsynlig at uteområdet ved Risvollan barnehage er for dårlig belyst i den mørke årstiden
7. Lukt ved toalett småbarn (er utbedret)
Avvik rettes opp innen 15. juni 2019.
● Gjennomgang av planlagte utbedringer av det fysiske miljøet Risvollan bhg:
➢ glassvegger med skyvdører mellom kjøkkenområdet og hjemmeområdet ved siden av kjøkken - på
småbarn og storbarn
➢ ny grovgarderobe storbarn (mulig det blir glassvegg og dør inn til fingarderoben)
➢ dør og vindu inn til lilleverksted på småbarn - fra kjøkkenområdet.
➢ sette inn vindu som kan åpnes på lilleverksted småbarn - mulighet for soving

Ikke avklart når arbeidet settes igang. Egne handlingsplaner i forbindelse med arbeidet.
Ønsker - som ikke er avklart pr dd.
➢ ny dør og vindu fra kjøkkenområdet til lilleverkstedet (storbarn)
➢ dør med glass mellom hjemmeområder på både storbarn og småbarn
➢ dør med glass i gangen mot hjemmeområdet som Rødgruppa er på dette året (rommet
med verandadør)
➢ ta i bruk dagens møterom på storbarn til barn, som da gir mulighet for soving. Flytte
møterom for ansatte.
➢ flere lyspunkter
➢ varme og kulderegulering
● Hovedvedlikehold Sollia barnehage 2020
Ledelsen skal ha det første planleggingsmøte med vedlikeholdsavdelingen i TK i slutten av mai.
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Åpningstid Sollia barnehage - innmeldt evt sak fra møtet 18. mars videreføres.

Fra siste møte; Barnehagen har åpningstid på 9.5 timer hver dag. Det medfører for store konsekvenser å
utvide åpningstiden. Vi prioriterer tilstedeværelse av ansatte når det er flest barn tilstede.
Barnehagen har hatt en uformell undersøkelse og spurt alle foreldre på småbarnsavdelingen om deres
reelle behov for åpningstid.
Vi velger med bakgrunn i de svarene, kartleggingen i mars og våre begrunnelser fra forrige møte og ikke gå
videre i denne saken. Åpningstiden står som nå.
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Eventuelt.

● Sommerferien 2019:
Gjennomgang oversikt ferie barn og ansatte.
Med bakgrunn i økonomi og ressursbruk ønsker vi at Sollia barnehage og Risvollan barnehage slås sammen i
uke 30. Få barn på Risvollan og flere barn på Sollia. Vi holder kun Sollia barnehage åpen der storbarn er
sammen og småbarn er sammen. Ansatte på Risvollan snakker med de barn og foreldre dette gjelder, slik at
de er forberedt og vi kan tilrettelegge best mulig med kjente ansatte.
● Informasjon ang barnegrupper og bemanning
Informasjon til alle foreldre i meldeboka før medio mai. Informasjonen kommer fra ledelsen.
Endringer skjer hvis vi ikke får lærling og ved uforutsette hendelser som medfører store endringer av antall
barn og ansatte som slutter eller ved annet fravær.
● Årshjulet foreldre 2019/2020.
Sommerferiestengt i uke 28 og 29 sommeren 2020.

