Møtereferat
Møtet

BRUKERRÅD Blakli barnehager

Dato

26. mai 2020

Tidsrom

16.30 - 18.00

Sted

hangout

Tilstede

Øivind Aunøien, Nils Arne Holm (Risvollan)
Synnøve Øien, Nina B Bjørklund( Risvollan)
Siri Marie Skaftun, Inger Lise Brunvoll, Line Hoff ( Sollia)
Bente Brissach.
Pia Berg Sjule ikke tilstede.
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Godkjenninga av referat 05.02.20 og 16.04.20
- Godkjent
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Evaluering av gjenåpningen av barnehagen og mai måned
Barneperspektivet:
- Tilpasning til en ny hverdag har gått fint. Kompetente barn. Barn liker forutsigbarheten som denne
organiseringen bidrar til. Mange barn som profitterer på dette på mange ulike måter. Skaper
trygghet, god oppfølging av faste ansatte, tilstedeværelse av ansatte.
- Vennskap og nye relasjoner har oppstått, savn etter andre barn på andre grupper, savner
fellesskapet og å ha flere valgmuligheter
Innspill fra foreldre:
- Helhetsinntrykket: har gått veldig bra, barna har hatt det bra, ikke merket noe endring på barna
- Foreldre informerte barna i forkant
- barna har vært mere ute,- mere sliten
- Fint med faste voksne på morgenen
Foreldreperspektivet:
- krevende i den stengte perioden, glad at barnehagen åpnet igjen
- lite fravær blant ansatte, stabilt personal
- Informasjon: dette har til tider vært noe utfordrende: særlig rundt åpning, og med redusert
åpningstid: vært noe uforutsigbart med sene beskjeder, når man kunne komme, tid og dager.
- rutiner med klær, hva må man ta med hjem, og hva kan henge igjen
- har opplevd at barnehagen har håndtert dette bra, har gått fint i det hele og det store.
- noe utfordringer med meldeboka
Ansatteperspektivet:
- Veldig forutsigbart med små grupper, med faste barn og faste voksne

-

Litt utfordrende med oppdeling av rom, både ute og inne, ikke nok rom, tatt ibruk alternative rom
inne og ute.
Ulikt ift pedagoger og bua/ assistenter: pedagoger føler mere på tidsutfordringer i forhold til
arbeidsoppgaver
Jobbet mye med organisering, så fint at dette har “satt” seg nå
ser at barna er fornøyde og har det bra

Lederperspektivet:
- Gjenåpningen foregikk med bakgrunn i gjennomføring av smittevernforskriften. Økning oppmøte
barn fra mandag 20. april med 14% (barn med foreldre med samfunnskritiske yrker) til fredag 24.
april med 93%. God planlegging, innkjøring av ny organisering, nye rutiner, praktisk arbeid og
tilrettelegging både ute og inne. Risvollan barnehage tok i bruk barnehagen fredagen før
gjenåpningen pga av oppgradering og malerarbeid inne i hele nedstenging perioden. Sollia
barnehage ble brukt av 3 grupper med barn i nedstenging perioden og krevde en annen
tilrettelegging. Ansatte, barn og foreldre har tilpasset seg den nye barnehagehverdag, ny
organisering, nye rutiner og nye arbeidsmåter på en meget god måte.
- Utfordrende med riktig og god informasjon til riktig tid, til ansatte og foreldre. Ny informasjon fra
regjeringen, ny kunnskap og nye erfaringer, raske endringer av rutiner og arbeidsmåter. Krevende
prosess for ansatte. Ansatte har vist stor fleksibilitet, stor omstillingsevne, stor ansvarsfølelse og en
vilje til å gjøre det best mulig for både barn, foreldre og medarbeidere.
- Mai måned: god og forutsigbar. Ansatte melder om god tid sammen med barn, god mulighet for
oppfølging av det pedagogiske opplegget gjennom hele uka, ingen avbrudd og forstyrrelser,
forutsigbarhet i dagen og uka. Refleksjoner rundt betydningen av vennskap og relasjoner,
fellesskapet, inspirasjon og hva betydningen av tilstedeværelse av ansatte under hele perioden
barnet er her, har å si for kvaliteten i det pedagogiske tilbudet.
- Utfordringer; tid til evaluering og planlegging både felles og for leder på avdeling, informasjon,
gjennomføring av møter, gjennomføring av arbeidsoppgaver som krever at ansatte er borte fra
barnegruppa. Ressurskrevende å organisere barnegrupper og ansatte på gruppene med
utgangspunkt i smittevernforskriften. Stikkord her er fravær av ansatte, bruk av vikar, fordeling av
faste ansatte, arbeidstid og åpningstid, antall barn pr gruppe og bruk av rom både inne og ute.
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Årshjul våren 2020, endringer:
- “bli - kjent - periode” i forbindelse med overgang til ny avdeling:
● Uke 24. Barn som skal begynne på storbarn vil i denne uka være på sin nye avdeling
på storbarn. Vi er igang med planlegging av dette. Informasjon kommer fra hver
avdeling om organisering, smågrupper og ansatte.
● Viktig at informasjon om denne uka kommer ut snarest
- avslutning skolestartere.
uke 24.
● De eldste barna vil ha avslutningen utenfor barnehagen, enten på tur i skogen eller
i fjæra.
● Egen markering vil foregå der. Informasjon fra hver avdeling.
- nye barn og nye foreldre. Plan så langt;

●
●
●
●
●
●

informasjon pr epost med presentasjon av bhg, dagsrytmen, innemiljøet og
presentasjon av personalet.
barnehagelærer har individuelle samtaler med mor eller far om barnet
overgangsobjekt som en kjent sang eller bok
besøk ute i smågrupper: foreldre blir kjent før oppstart / før sommeren
oppstarten: foreldreaktiv tilvenning - oppstart i smågrupper
viktig med bilder: av barnehagen og av personalet

- foreldresamtaler:
● Har vært gjennomført samtaler med foreldre under stengeperioden.
Foreldresamtaler som er igjen gjennomføres på telefon. Vi har blitt noe forsinket,
ansvarlig barnehagelærer ferdigstiller dette arbeidet så fort det lar seg gjøre før
sommeren.
- dugnad og sommerfest:
● Vi er igang med planlegging av dugnad. Kommer info på vegger og i meldeboka. Fru
har ansvaret. Smittevern vil bli opprettholdt.
● Risvollan: Fått benker til småbarn fra FRU. Tusen takk.
● sommerfest utgår.
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Barnehageåret 2020/2021

Organisering barnegrupper og personal fra høsten 2020.
Vi opprettholder den organiseringen vi har hatt de siste årene, med tilnærmet alderslike grupper på
samme avdeling. Dette vil hvert år organiseres ut fra antall barn pr aldersgruppe, plass i garderobe,
leke og oppholdsareal, bruk av rom, bemannings og pedagognorm. Ingen år er like når det gjelder
barnegrupper og ansatte på avdelingen. I tillegg har vi spesialpedagogiske ressurser og ressurser
knyttet til utvikling av språkmiljøet på noen av avdelingene. Personalsituasjonen: Vi er igang med
ansettelse av barnehagelærere og barne-og ungdomsarbeidere/assistenter. Det vil fra høsten være
nyansatte på flere avdelinger. Vi vil sende ut informasjon om personell på hver avdeling i
begynnelsen av juni.
Årshjul 2020/2021 inkl sommerferie 2021:
Vårt forslag: Årshjul neste år vil bygge på innholdet fra dette året. Endringer skjer dersom
smitteverntiltakene fortsetter fra høsten.
Sommerferien 2021:
Trondheim kommune stenger de kommunale barnehagene 3 uker. Barnehagen er stengt uke 28,
29, 30. Vedtektsendring besluttet av bystyret i april 2020.
Felles prosjektet vårt:
Fra barns relasjon til naturen - bærekraftig utvikling, til Mønster - et felles prosjekt som vil foregå
hele neste år.
Å jobbe med et felles prosjekt for enheten er lærerrikt, utviklende og spennende for alle ansatte.
Delingskultur, inspirasjon mellom avdelinger, økt kunnskap, større forståelse, sterkere samarbeid

og samhold. Neste år; et felles prosjekt - og en videreføring av “barns relasjon til naturen,
bærekraftig utvikling” Vi går mere i dybden, både i den forunderlige naturen, men også i alt som
omgir oss og foregår mellom oss. Vi har valgt MØNSTER som vårt felles emne. Et emne vi skal
fordype oss i sammen med barn og foreldre. Mange muligheter, muligheter innenfor alle
fagområdene i rammeplanen, det har symbolikk med seg, kan vi bryte mønster, kan vi lage nye
mønster? Barnehagen vår har lang erfaring med uteliv og naturen, dette er viktig også videre.
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Brukerråd representanter fra høsten 2020

2 stk til valg fra høsten 2020. Gi beskjed innen 1. september om gjenvalg eller ikke. Dette ved
normal drift, og felles foreldremøte med valg på foreldremøte i slutten av september.
Hvordan gjøres dette valget dersom smitteverntiltakene fortsetter fra høsten og vi ikke kan ha
felles foreldremøter? Forslag: Samme Brukerråd frem til våren 2021.
Organisering av brukerråd:
Dersom det er saker som omhandler kun Risvollan bhg og Sollia bhg skal de kunne drøftes mellom
foreldre og personalrepresentantene på den barnehagen de tilhører, før felles Blakli brukerråd.
Saker av en slik art meldes kontaktperson på hvert hus i god tid før brukerråd Blakli og meldes
enhetsleder.
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-
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Informasjonssaker

Økonomi. I forbindelse med koronasituasjonen har Trondheim kommune gjort betydelige
innsparinger på budsjett i barnehagene. Gjelder vikarbudsjett og strøm. I tillegg til fjoråret med
reduksjon på vikar og administrasjonsressurs meldes det om bekymring til oppvekstdirektør ang
økonomi barnehager i Trondheim kommune.
Vedlikehold Sollia barnehage: endel oppgradering inne, på en småbarnsavdeling. Også
oppgradering av utelekeplassen.
Bruk av uteområdet etter åpningstid( lufting av hunder): Vi har hatt noen utfordringer med at
hundeeiere lufter hundene innenfor gjerdet. Dette er ikke ønskelig. Vi henger opp informasjon på
portene om at lufting av hunder ikke skal skje her.
Sommerferien: Hus, barn og personalet vil i år ikke bli sammenslått i uke 30. Fordeling av ferie til
personal er godt fordelt, og vi vil bruke de vikarene vi har nå som sommervikarer. Dette vil særlig
være i uke 26 og uke 27
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Eventuelt:
- Ingen saker meldt.
- Riktig epost til Øyvind: oivindaun@hotmail.com

