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Sak 21/20 Samarbeidsutvalg(SU) og FAU. 
Blakli barnehager har fram til nå organisert det formelle foreldresamarbeidet gjennom Brukerråd Blakli 
barnehager, FRU Sollia og FRU Risvollan. Nå er det kommet presiseringer til Trondheim kommunes 
brukerrådsarbeid fra Fylkesmannen. Med bakgrunn i det kreves det endringer. 
Dette ble informert på foreldremøtene i høst. 
Vi kan organisere oss slik at Blakli barnehager har et koordinerende SU Blakli, i tillegg til SU Sollia og SU 
Risvollan.  
 
Vedtak: 
Blakli barnehager endrer organiseringen av Brukerråd Blakli barnehager, til Samarbeidsutvalg Sollia og 
Samarbeidsutvalg Risvollan med et felles koordinerende samarbeidsutvalg for hele enheten, SU Blakli.  
FRU endres til FAU(Foreldrenes Arbeidsutvalg) 
 
Kommentar fra SU: Gjennomføring av møter;  kan man ha ett felles møte SU Blakli,- så eventuelt dele i 
aktuelt SU etterpå? 
Organiseringen av SU møtene tas videre til neste møte i desember. 
 
 
Konstituering - Samarbeidsutvalg: SU 
SU Sollia barnehage: 
Leder: Siri Marie Skaftun(1 år) 
Nestleder: en ansatt - tas på neste SU 
 
SU Risvollan barnehage: 
Leder: Øyvind Aunøien (2 år) 
Nestleder: en ansatt - tas på neste SU 
 
 
Felles Su Blakli barnehager:(koordinerende SU)  
Leder og nestleder : Avventes til neste SU 

Møtet gjaldt SU/Brukerråd - Blakli barnehager 

Dato 11/11-2020 

Tidsrom 17-1740 

Sted google meet 

Til stede Siri Marie, Nils Ove, Øyvind, Wenche, Christina, Anne, Synnøve og Bente 

Forfall Inger Lise, Nina, Line H 

Referent Bente og Synnøve 

Kopi til Hjemmesiden 



 

 
Leder er kontaktperson for alle foreldrene.  
Oversikt over SU og FAU representanter publiseres på nettsiden. 
 
 
Sak 22/20 Situasjonen nå - på barnehagen - smittevern. 
 
Evaluering og dialog rundt situasjonen på barnehagen - smittevern på gult nivå. 
Innspill fra SU: 
Sollia: Det går greit, men noe usikker ift oppussing på småbarn, og ift smittevern. Vært noe dårlig 
informasjon ift levering og hvordan overholde smittevern. 
Risvollan: Litt ulikt ift hvilke rutiner som er gjeldende på de ulike avdelinger, men ved spørsmål får gode 
svar. Litt utfordrende ift å vente utenfor, særlig på Sommerfugl  
Oppjustere og holde rutinene ift å fylle opp spritdispensere, og å plassere ut spritdispensere på 
storavdeling. Spent på gjennomføring av uteuker i løpet av vinteren, med værutfordringer som kan 
komme. 
 
Våre smitteverntiltak fungerer ut fra Gult nivå( trafikklysmodellen) 

● Ingen syke skal møte i bhg 
● God hygiene og forsterket renhold 
● Kontaktreduserende tiltak: 

 
Smittevernveilederen sier at Kohortstørrelsen på gult nivå kan tilpasses lokale forhold og den enkelte 
barnehages forutsetninger. Avdelingen regnes som en kohort.  På basebarnehager bør barna deles inn i 
grupper.  
Vi har organisert dette slik:  
Sollia: Hver avdeling er en kohort. 2 kohorter kan samarbeide.  
Risvollan: Småbarn og storbarn: 3 grupper på hver base. Dette er et kontaktreduserende tiltak som vi 
prioriterer ut fra smittevern, men som også er ressurskrevende for barnehagen. En kohort pr base har 
ingen samarbeidende kohort i hverdagen.   
Småbarn: Spurv er mest mulig delt fra Meis, men må i perioder samarbeide. Barna bruker også samme 
garderobe, stellerom og kjøkken.  
Storbarn: Sommerfugl har egen inngang og rom, men må i perioder samarbeide med Maur. 
Samarbeidet skjer ved akutt fravær av ansatte. Alt samarbeid blir registrert ifht evt smittesporing.  
 
Personalet: 
Smittevernveilederen sier at: Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og eller 
omrokkering av personell mellom kohorter.  
Vi gjør dette når det er nødvendig. Vi prioriterer å sette inn vikar ved fravær av personalet.  
Vi har jobbet med å knytte til oss faste vikarer. De får opplæring i smittevernrutiner. 
 
Mat og måltid: 
Smittevernveilederen gir åpning for at mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. 
Vi har vurdert mattilbudet vårt. Nå serveres det frukt og brød/knekkebrød/polarbrød til 
ettermiddagsmaten. Vi serverer melk til ett måltid pr dag. 
Vi ønsker å fortsette slik det er nå, av flere årsaker.  
Lunsj vil trekke ansatte mer bort fra barna med forberedelser, etterarbeid og matvarelogistikk. Dette er 
ikke ønskelig nå med tanke på smittevern, sikkerhet og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet. 



 

Matlaging krever samarbeid mellom kohorter og bruk av felles kjøkkenet på både Sollia og felles 
kjøkkenet pr base på Risvollan. Organiseringen av matlaging og opprydding utfordrer oss ifht avstand 
og samarbeid på tvers av alle kohortene.  
Smittetrykket har i det siste tatt seg opp og det er viktig at vi fortsetter å følge opp smitteverntiltakene 
på gult nivå.   
Vi må også fremover hjelpe hverandre med å opprettholde smitteverntiltakene som å holde avstand. 
 
SU er positiv til å fortsette samme mattilbud under rådende omstendigheter. 
 
Møter: 
Råd fra ledelsen i Trondheim Kommune om mest mulig digitale møter akkurat nå.  
Vi har fram til nye endringer kommer, kun digitale møter med foreldre. 
 
 
Sak 23/20  Neste SU møte - 1. desember 
Saker: 
Orienteringssaker som: 

- økonomi 
- personalsituasjonen 
- plangruppemøter og Nye Risvollan barnehage 
- oppgradering Sollia bhg 
- rutiner ved smitte ved enheten 

Situasjonen på barnehagen nå: Smittevern inkl gjennomføring av adventsaktiviteter. 
Organisering av møter i Su og valg av nestleder(ansatte) 
Eventueltsaker meldes til leder SU.  
 
 
 
 
 


