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Kostpenger:

Forslag til vedtak fra barnehage:

Barnehagen reduserer kostpengeprisen fra 400 til 360. Foreldre medbringer matpakke til frokost.

Barnehagen sier opp nåværende avtale på varm lunsj og skal sjekke ut et bedre/billigere alternativ.

Pga prisøkning har varmlunchen blitt dyrere. Etter at det ble byttet leverandør av varm lunch oppleves

kvaliteten på leveransen dårligere (både mtp innhold og merking etc), og dette skaper merarbeid for

personalet.

I juni lages varm lunch selv på barnehagen, en dag i uka.

Drøfting rundt hvordan dette med matpakke kan formidles ut til foreldregruppa, på en hensiktsmessig

måte. Frokost vil opprettholdes som tidligere, men forslaget innebærer at foreldre medbringer matpakke til

frokost.

Anne utarbeidet et skriv ut til foreldre som beskriver ulike scenarier, samt ressursutfordringer.

Vanlig kostpris ut sommeren samt at personalet lager varm lunch selv., en gang i uken.

https://docs.google.com/document/d/156yNlVqU78bnMJfqjkQ1kY57D0onF5Hng69H4l_xHDU/edit
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Orienteringssaker fra barnehagen

- Personalkabal og barnegruppene til høsten

Småbarnsbasene er  fylt opp til høsten. Vi jobber for at de som starter i Brøset barnehage ønsker å fortsette

videre i barnehagelivet. 62 småbarn til høsten, dersom alle som har takket ja starter. Fagenheten i

Trondheim kommune styrer opptaket.

Noen endringer i personalgruppa, ettersom det starter mange småbarn til høsten og at det er færre

storbarn.

Vi ønsker å ha en rullering i personalet og flytte på personalets kompetanse for å kunne ivareta gode

overganger.

Brøset  har en transittfunksjon, og får derfor bruke hele storbarnshuset. 43 barn og 7,2 voksne i

grunnbemanning.

Sykefravær på ca  2%, noe som gjør at vikarmidler kan brukes til å “toppe” bemanningen i perioder der det

trengs.

Vi er tilbake til “normalen” etter flere år med annerledes drift under covid. Vi må tenke over gode måter å

drive fremover, også flere år frem i tid.

- Økonomi

Grei økonomi med budsjett i balanse. Transittvirksomheten utløser ekstra midler, i form av  midler knyttet

opp i en ekstra pedagog. Toppet bemanning.

- Sykefravær/nærvær: Ca 2% fravær i mai mnd.

- Toppet bemanning

Fortsetter til desember. Uttalelsesfrist er utsatt. Merker at det påvirker nærværet hos på en positiv måte.

- Vertsbarnehage.

Ny spesialpedagogisk modell i Trondheim kommune, ny finansieringsmodell som utarbeides i TK. Politisk

bestilling. Basert på forskning på hvor stor effekt bruken av ressurser har vært så langt. Forbruk av penger

står ikke i sammenheng med effekten av tiltak.

Merforbruk av spes.ped midler skal ned. Hjelpen skal knyttes enda mer direkte opp mot barna som her

behov.

Hver bydel består av flere barnehager og tjenester fra BFT/PPT. Barnehagene blir nå organisert i klynger, der

Brøset er i en klynge på 7 bhg. Klyngene skal jobbe sammen og samkjøre kompetanse, og i samarbeid med

PPT gi spesialpedagogiske tjenester på enheten. Gå bort fra bestiller/utøver, og heller gå mot at flere barn

får tilbud i det ordinære barnehagetilbudet. Brøset barnehage er vertsbarnehage i vår klynge, gjeldende fra

1.1 23. Hovedansvar for å koordinere spesialpedagogisk hjelp på tvers av barnehagene i vår klynge.

Mål om å få kompetansen tettere på barna.

- Overgang fra Meldeboka til ny kommunikasjonsplattform fra august  2022

Ny kommunikasjonsform mellom barnehage og hjem; Vigilo. Administrasjonen samt en fra hvert hus får

opplæring, kurs starter opp i juni. Vigilo er også kommunens opptakssystem, så fint å få kunne jobbe i

samme system.
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Orientering fra pedagoger om organisering og innhold:

Småbarn v/ Hilde L

Veldig fornøyd med å være en del av Liten og Ny. Blir godt kjent med barn og foreldre før oppstart. Må tenke

nye tanker på hvordan drift kan organiseres, selv om man har lyst til å åpne opp etter korona. Samarbeid

med Gåsedammen, slik at foreldre skal oppleve et tilnærmet likt tilbud på de ulike basene. Dele mye i

grupper. samarbeid på tvers, med vognvakter/sovevakter etc.

Visning av film fra livet på småbarnsbasene.

Det er en del år siden det har vært fulle grupper på småbarn. Det er viktig at det er et godt arbeidsmiljø og

gode strukturer for å kunne ivareta personalet og de emosjonelle utfordringene de står i en tilvenningsfase.

Vi kan mer om små barns behov, og foreldre oppleves positivt innstilt til tilvenningsprosessen.

Storbarn v/Malin

Oppstart på storbarn, hvordan sikre at dette blir en sømløs overgang fra livet på småbarn? Ta med kunnskap

om oppstart fra småbarn, inn i oppstart på storbarn. Hva har foreldre kapasitet til?

Besøksdager for de som starter på storbarn, samtidig som de som slutter skal ivaretas.

Heldig som kan bruke hele bygget. Bruke to garderober, to kjøkken etc. Ønsker å jobbe sammen som ett

hus, men jobbe på tvers av alder og på bygget.

Utfordringer personalmessig, noe som gjør at det må være kreative tankeprosesser og fremme et godt

samarbeid med foreldre. Hvordan kan man jobbe sammen på morgen og ettermiddag mtp

personalutnyttelse, slik at man sikrer at det er god voksentetthet midt på dagen i barnehagens kjernetid.

På jakt etter gode arbeidsmåter for å utnytte ressurser og muligheter som finnes i personale, barn og

foreldre. Her kan f.eks matpakke på morgenen være til god hjelp.

Verdibasert drift.
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Vedtak om stengning den 3.uke i juli:

Forslag til vedtak fra barnehagen:

Trondheim kommune sine barnehager har stengt uke 29 og 30. Barnehagene skal også vedta en uke

stenging i forbindelse med disse ukene, i samråd med SU. Barnehagen foreslår at Brøset barnehage  holder

stengt uke 28 i tillegg til allerede stengt uke 29 og 30 sommeren 2023. disse ukene er gode mtp oppstart av

nytt barnehageår, samt stenging av sfo.

Det vedtas herved at barnehagen stenger i uke 28, dvs i tråd med enhetens anbefaling. Så da vil barnehagen

være stengt i uke 28,29 og 30 i 2023.
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Vedtak om stenging onsdag før påske.

Forslag til vedtak:

Barnehagen foreslår at  barnehagen holder stengt onsdag før påske i 2023.

Det har vært en tradisjon for stenging på onsdag før påske, og det har ikke kommet tilbakemelding fra

foreldre om at dette har vært utfordring. Ved åpning denne dagen holder enheten åpen til kl 12.

Ved utarbeiding av arbeidsplan for ansatte mtp møtevirksomhet på kveldstid planlegges samtidig uttak av

fritid for ansatte. Ikke alle møter kan avholdes på dagtid. Onsdag før påske er en slik dag der fritid kan tas ut.

Anne sjekker ut rundt muligheter for åpningstid denne dagen for påska 2024, samt hva som er gjeldende

praksis i lignende enheter i Trondheim kommune.

SU råder enhetsleder å holde stengt onsdag før påske i 2023. Vedtak: barnehagen holder stengt onsdag før

påske 2023.
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Eventuelt

Anne: det er lyst ut en barnehagelærerstilling på enheten, fortrinnsvis på småbarn. Søknadsfrist er 6.6, og

det er pr d.d kommet inn over 40 søknader. Intervju vil bli avholdt etter gjennomgang av søknader.

Valg til SU:

Et ønske fra Anne om at foreldre kommer enda mer på banen og engasjerer. Hvordan kan vi jobbe enda mer

proaktivt mtp SU-møter, saker som skal tas opp etc.

FAU - etablere, invitere, la veien bli til mens vi går. Hvordan kan vi løfte frem fellesskapet, bruke

barnehagen/lokalene. Mulig å rekruttere i gruppen med nye foreldre. Hvordan kan vårt fellesskap bidra til å

minske utenforskap?

Barnehagens lokaler kan brukes ved behov og etter avtale.

Foreldrearrangement for barn og foreldre før sommeren, enheten ser på mulige datoer etc. Dato for

sommerfest/foreldrekaffe kommer i meldeboka.


