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Kopi til

Sak 1/21 Godkjent referat fra november 2021.

Det har i tillegg vært et orienteringsmøte for SU i forbindelse med enhetens håndtering av fravær og

organisering av smittesituasjonen i januar/februar.

Sak 2/22 Div Orienteringssaker fra barnehagen:

Økonomi

Barnehagen har en stabil økonomi. Rapporterer med et budsjett som går i balanse.

Nærvær/sykefravær:

Enheten har et høyt nærvær blant ansatte, selv om januar og februar har vært utfordrende på grunn av

forventet fravær både blant ansatte og barn. Vi begynner nå å komme tilbake til normalen igjen.

Det jobbes godt i enhetens arbeidsmiljøgruppe (AMG) for å kunne være i forkant med eventuelle

utfordringer, og for å kunne være tett på ansatte og arbeidsmiljøet.

Det oppleves et godt fokus på arbeidsoppgavene blant ansatte, til tross for noe uforutsigbare arbeidsdager.

Det er fin stemning i barnegruppene, og vi har gjort gode grep for å ivareta barna på best mulig måte i

denne perioden.

Barnegruppene: opptak høsten 2022

Brøset barnehage har søkere fra hele byen, og er ikke en naturlig nærmiljøbarnehage på grunn av

beliggenhet, og har derfor ikke et naturlig nedslagsfelt når det gjelder søkere. Potensielle søkere kan derfor

komme fra flere bydeler, og flere barn kan få tildelt plass på Brøset som 2.eller 3.valg. Vi må derfor ha en

god og tidlig dialog med familier som kommer til Brøset om prosess med tanke på organisering av

barnegruppene basert på søkertall, som endrer seg fortløpende.



Barnehagens Miljøarbeid- Grønt flagg

Som et ledd i enhetens gjenbruksfokus og ønske om å redusere klimaavtrykk er det en oppfordring fra

enhetens miljøgruppe  at foreldre bruker gjenbruksnett til å frakte klær og utstyr, i stedet for plastposer.

Sak 3/22 Videre Status politisk bestilling prosjekt “Toppet bemanning” I barnehagene

Prosjektledelse i Trondheim kommune ønsker en skriftlig tilbakemelding fra barnehagenes SU på

opplevelsen av toppet bemanning innen 5 april.

Sak 4/22 Presentasjon av barnehagens videreføring av prosjektet “Barnehagemiljø og krenkelser”- inn i

videre faglig løft som skal bidra til kvalitet i tilbudet- “Ny i Brøset barnehage”.

Lene presenterer “Liten og ny” som omhandler oppstart på småbarn/overgangen hjem-barnehage

Anne presenterer “Ny på storbarn” som omhandler overgangen småbarn-storbarn og første tiden på

storbarn.

Sak 5/22 Eventuelt

Måltider i barnehagen og kostpenger:

Anne orienterte om at barnehagen nå går i minus på kostpenger pga en økning på over 10 % på matpriser.

Mye knyttet til varmlunsjen, men også økning i kostpriser. Anne sjekker ut i foreldregruppa om det er en

mulighet å beholde kostprisen slik den er, med å medbringe matpakke. Anne skal også regne litt mer på

dette og kommer tilbake til saken i nest møte.


