
MØTEREFERAT

Møtet gjaldt Samarbeidsutvalg Brøset barnehage

Dato og tid Mandag 24.10.22, kl 19-21

Sted Brøset barnehage (personalrommet)

Deltakere Foreldrerepresentanter: Maiken Engan, Andres Bakken, Silje Kraft Ervig, Line
Svinndal, Maria Rustad, Øystein Johnsen
Ansatterepresentanter: Marie Angvik, Ingrid Rødseth, Tone Eggereide

Frafall Lene Stjern (ansatterepresentant)

Referent Enhetsleder Anne Buhaug
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● Konstituering av SU for høst 2022 tom høst 2023:
Valg av leder, avklaring hvem er representanter fra foreldre/hvem er vara til  møtene:
Leder og representant fra Gåsedammen: Øystein Johnsen
Vara Gåsedammen: Andrea Oxaas
Representant fra Bekkdalen: Maiken Engan
Vara Bekkdalen: Silje Kraft Ervig
Representanter storbarn:
Maria Rustad og Anders Bakken
Vara storbarn: Line Svinndal

Sekretær: Enhetsleder Anne S. Buhaug
Ansatterepresentanter: Marie Angvik, Ingrid Rødseth, Tone Eggereide og Lene Stjern

● Vi gikk gjennom mandat og oppgaver SU i barnehage.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/om-kommunen/annet/brukerrad/
Barnehageloven beskriver organisering av samarbeidsutvalg i barnehagene. Samarbeidsutvalget er det brukerråd

heter i barnehagene. Les mer i loven: § 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget skal være et

rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i

barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med

flere representanter enn hver av de andre gruppene.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A74


Enheter i Trondheim kommune med flere hus skal ha ett samarbeidsutvalg per hus. For å sikre felles retning og

utvikling for enheten bør det opprettes et koordinerende samarbeidsutvalg. De respektive foreldre- og

ansatterepresentanter fra de ulike husene vil da utgjøre dette felles samarbeidsutvalget.
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Infosaker fra barnehagen:

● Informasjon om foreldreundersøkelsen 2022-åpner 1.november 2022.
Oppvekstdirektøren har besluttet at Trondheim kommune skal delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen i 2022,
i regi av Utdanningsdirektoratet (UDIR)
Planen er at kommunen etterhvert skal utarbeide sin egen undersøkelse, for å få mer utfyllende informasjon om barns
hverdag og trivsel i kommunens barnehager. Denne er pr d.d ikke utarbeidet, derfor deltakelse i den nasjonale
foreldreundersøkelsen.

- kommunale barnehager pålegges å delta
- private barnehager oppfordres til å delta

Undersøkelsen vil være åpen fra 1. november frem til 20.desember. Undersøkelsen sendes ut fra barnehagen på e-post
til foreldrene, og det er en undersøkelse pr barn. Den gir foreldrene muligheten til å si sin mening om barnehagetilbudet,
barnets trivsel og om samarbeidet mellom hjem og barnehage. resultatene fra undersøkelsen vi gi barnehagen og
foreldre grunnlag for videre samarbeid omkring utvikling av tilbudet i Brøset barnehage. Resultatene vil tas inn i de
ulike fora og møtepunkt foreldre og ansatte har, for felles refleksjon og arbeid.

Status ny årsplan 2023/2024
Enheten er nå i ferd med å utarbeide/revidere årsplanen. Denne vil være ferdigstilt i løpet av februar
2023 og skal gjelde ut 2024. SU vil bli involvert i arbeidet med årsplanen.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/pedagogisk-virksomhet/arsplan/

● Status kosthold- varmlunsj, budsjett kost. V/Anne
Enheten utarbeider nå 4-ukers planer for varmlunsj i barnehagen. Pt er det personalet som lager
barnas mat. Hvis vi skal ha kokk i barnehagen, må kostpengene økes betydelig. En slik økning av
kostpengene er ikke forenlig med at barnehagens ønske og funksjon som sosialt utjevnende. Enheten
serverer frokost. lunsj og ettermiddagsmåltid. Det serveres grønt til alle måltider.
Vi følger disse kostholdsrådene:
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
Trondheim kommune har egne innkjøpsavtaler som styrer innkjøpene, men vi bruker tid på å finne
gode og sunne alternativer i samråd med kostholdsrådene.
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Vedtak:
Det blir sommerstengt uke 28,29 og 30 i 2022 og 2023. (Nytt vedtak for 2024 gjøres høsten 2023)

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/pedagogisk-virksomhet/arsplan/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
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Saker fra foreldregruppa:
Kort oppsummert:

- Foreldre ønsker en redegjørelse rundt utetid på småbarn. Det er kommet tilbakemeldinger fra noen
foreldre om at barna på småbarn har for lite utetid. Foreldre viser til at andre barnehager får til dette
mye bedre enn Brøset barnehage, og de forventer at Brøset gjør noe med dette.

Redegjørelse fra barnehagen:
Hovedrammen for aktivitetene og dagene for barna i Brøset barnehage ligger i dagsrytmen.

Dagsrytmen - en ramme for hverdagen i barnehagen med
gode rom for barnas individuelle behov og gruppenes
sammensetning.

Åpningstid: kl. 07.00-17.00

07.00 Barnehagen åpner og barna blir tatt i mot på sine baser.

Ca 07.30 - 8.30: Frokost i barnehagen. varierer li� fra base til base ut i fra barnas behov,
men de�e er rammen.

08.30 - 11.00 Intern organisering på basene ute og inne, i grupper, ut i fra aktiviteter
og  prosjekter.

Ca. 11-12

I oppstart
kan lunsjen
vare fra 10-12
for de aller
minste

Barna får lunsj på sin base. En gang i uken serveres det varm lunsj, i hovedsak
fisk, resten av uken er det brødmåltider med assortert pålegg. Frukt og grønt til
alle måltider,

Ut i fra
enkeltbarnas
behov. Fra
august helt
ut til
desember er
det barn som
sover opp til
tre dupper i
barnehagen

Sove og hviletid for småbarnsbasene. (Det primære behovet for hvile og søvn
blir  ivareta� i nær dialog med foreldre, både på storbarn og småbarn).

12.00 Gruppeinndeling ute og inne.

Ca. 14-14.30 Fruktmåltid. Barna får også servert knekkebrød/brød ved behov til de�e
måltidet.  E�er måltidet er det leik og aktivitet både ute og inne.



14.30-17.00 Lek ute og inne

17.00 Barnehagen stenger.

- I oppstarten av et barnehageår er det de primære behovene som står i fokus i arbeidet med barna på
småbarn. Trygghet, søvn og mat er helt sentralt. Etterhvert som relasjonen utvikles og trygges
mellom ansatte og barna og ansatte og foreldre, utvides barnas hverdag til nye arenaer både inne og
ute i barnehagen. Vi jobber hele tiden med å lage gode og varierte dager for barna, både for
enkeltbarn og i gruppe.

- Nå som vi har fått denne tilbakemeldingen, er vi i gang med å se på dagsrytmen i barnehagen for de
aller yngste, og se på hvordan vi kan finne gode rom for utetid. Saken følges opp i samarbeid med
personal og foreldre.

- Barnehagen vil lage en tydeligere progresjonsplan både for bruk av uterommet i barnehagen og
utenfor barnehagen, som kommer i den nye årsplanen. Ellers viser vi til basenes egne planer og
dokumentasjoner.
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Eventuelt:

Datoer for SU-møter vår 2023
23.januar 19-21
13.mars 19-21
5.juni 19-21

ASK-informasjon til foreldre
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/
Enhetsleder informerte kort om at enheten nå er i ferd med å lære opp hele personalet i bruket av ASK.
Foreldre vil få mer informasjon om dette underveis, i foreldremøter og i samtaler.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/

