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Sak 1/15   
Møtereferat fra 11. november 2014 ble godkjent. 
 
 
Sak 2/15 
Åpningstider i forbindelse med juleferien:  

Erfaringer fra tidligere år og i år er at det kommer adskillig færre barn enn det er meldt behov 
for på dagene i mellomjulen. I år ble det f.eks. meldt behov for 17 barn totalt på 
storbarnsbasene: 3 barn benyttet seg av tilbudet på mandag og 2 barn på tirsdag.  I tillegg 
kommer barn senere på dagen og blir hentet tidligere. Med bakgrunn i dette ønsker 
barnehagen å effektivisere vaktene og komprimere åpningstiden. På denne måten kan flere 
ansatte ta ut ferie i en periode der behovet for bemanning er redusert, samt at barnehagen 
unngår å leie inn vikarer der det viser seg og ikke vær behov for det likevel. Dette tapper 
driftskostnadene unødig, og får konsekvenser for vikarbudsjett i perioder der barnehagen 
trenger å sette inn vikarer for å ivareta et godt tilbud for barna. 

 
Ut i fra overstående ble følgende vedtak fattet:  
Barnehagen har fra 2015 redusert åpningstid i dagene i mellomjulen.  
Barnehagen åpner 07.45 og stenger 16.15.  
Det vil bli sendt ut skriv til foreldre i november om å melde behov for hvilke dager deres barn 
kommer, innenfor den gitte åpningstiden. I skrivet vil det bli informert om at de som har behov 
utenom den reduserte åpningstiden, melder dette til pedagogisk leder ved sitt barns base.  

 
Det vil bli informert om vedtaket på barnehagens nettside, på facebook, på foreldremøter og i 
div. informasjonsskriv til foreldre. 
 
Personalet vil være tett på foreldre i perioden vi innhenter informasjon om behov for tilbud i 
mellomjulen. Dette for å sikre at behovet for tilbudet er reelt og at tilstrekkelig med personal 
blir satt inn.  
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Sak 3/15 
Diverse orienteringer fra Lise: 

 Barnehagen skal lyse ut flere ledige stillinger i løpet av vårparten. Vi er nå inne i en periode 
hvor vi ser på hva slags kompetanse det er behov for og hvilke stillingsandeler som skal dekkes. 
Det vil ikke bli lyst ut etter flere pedagoger, da barnehagen har tilstrekkelig med det. 

 Årsregnskapet er ikke ferdig. Det kommer ut i februar. 

 Lederavtalen: Nytt av året er at den nye lederavtalen gjelder for fire år. Den følger kommunens 
økonomiplan og for barnehageområdet er det fire hovedmål lederne og personalet skal ta ned 
og jobbe med på sine enheter. Disse målene omhandler sikring av barns utvikling, sikring av 
barns læringsmiljø, hjelp til barn med behov for ekstra støtte innenfor det ordinære tilbudet i 
grupper og utvidet samarbeid med foresatte omkring barns behov og utvikling. Barnehagen vil 
utarbeide tiltak og mål for sin enhet, som sikrer at vi jobber i retning av å ivareta lederavtalens 
målområder. 

 Hver leder i Trondheim kommune er inne til ledersamtaler. Lise skal i neste ledersamtale være i 
en gruppe med andre ledere. Der skal de legge fram for hverandre hva deres enhet har lyktes 
godt med og hvorfor og hva de tenker enheten ikke har lyktes så godt med. 

 Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for fagleder, pedagogiske leder, barne- og 
ungdomsarbeider og assistent i Trondheim kommunes barnehager. Grunnlaget for 
stillingsbeskrivelsene er barnehagens definerte oppgaver som et pedagogisk tilrettelagt tilbud 
for barn. Nærmere beskrivelser av barnehagens oppgaver og formål finnes i Lov om barnehager 
med forskrifter og Rammeplan for barnehager. De ulike stillingsbeskrivelsene er av generell art, 
slik at hver enkelt enhet selv må jobbe ut sine arbeidsplaner, med de rutiner og fordelinger som 
passer den enkelte. Det presiseres at uansett hvilken tittel en har- er vi alle likeverdige og like 
viktige personer for barnehagen og barna. Vi har ulike roller og forskjellige arbeidsoppgaver. 
Stillingsbeskrivelsene gir mer innsikt i dette. 

 
Sak 4/15 14. Nytt møte i brukerråd ble satt til 14. april kl. 1930-2130 


