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Budsjett 2020. Endringer i økonomi og konsekvenser. Til orientering.  

Budsjettet for barnehager består i all hovedsak av to poster. Lønn til lovpålagt bemanning og frie midler- 

alle utgifter inkludert vikarer. I lønnstildelingen for barnehager i Trondheim har det tidligere blitt utbetalt 

en gjennomsnittsberegning for ansatte. Dette er det nå slutt på. Nå får barnehagene uttelling for 

ansiennitet. Samtidig videreføres begrensningen med sentrale tillegg for videreutdanning. For oss får det 

lite konsekvenser nå. 

 

Resultatet for Byneset i 2019 var et mindreforbruk på 1,6%, Den endelige rapporten vil derimot ikke være 

ferdig før 14 februar. Vi får beholde inntil 3 % av overskuddet fra 2019.  

 

Vikarbudsjettet er halvert på budsjett 2020. Byneset barnehager har til sammen ca 600.000,- til frie midler. 

Det gir oss svært begrenset handlingsrom for innkjøp. Vi har med oss en liten buffer fra i fjor. Ønsker å 

oppgradere noe inventar, med noen høye bord og stoler, som er bedre ergonomisk tilrettelagt for ansatte. 

Leker og forbruksmateriell til barna vil bli prioritert innenfor handlingsrommet. 
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Svømmetilbud i Pirbadet. Oppfølging fra forrige møte.  

Byneset barnehager velger å prøve ut tilbudet om svømming for alle førskolebarn, på Rye og Spongdal 

våren 2020. Det understrekes at dette er en prøve i vår, som evalueres og tas opp til ny vurdering for neste 

barnehageår. Vi har booket tid uke 20. Det kommer nærmere informasjon om det praktiske til de det 

gjelder.  
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Utbygging-  Oksbeljen bl på Spongdal. Konsekvenser for Spongdal bhg. Til orientering. 

Saken gjelder nytt boligfelt på Spongdal, ca 70 boenheter, med adkomst forbi barnehagen. 

Vedtaket og bystyregodkjennelsen var tilbake i 2015. Barnehagen ble hørt på dette tidspunktet. 

Konsekvenser for Spongdal barnehage er at ca 1 meter av utelekeplassen forsvinner pga bygging av gang og 

sykkelvei. I den forbindelse har enhetsleder spilt inn behov for heldekkende gjerde mot veien. Ikke netting - 

slik som i dag. Parkeringsmuligheter langs veien forsvinner også.  

Det foreligger pr dags dato ingen planer om utbygging av barnehagen. Barnehagen holdes informert om 

prosessen. 
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Kvalitetsutviklingsprosjekter. Status og endringer. 

Flerfaglig blikk: Vi er akkurat  ferdig med en periode med observasjoner. Barnehagen har fått 

tilbakemeldinger og begynner nå arbeidet med å jobbe ut tiltak. 

 

Liten og NY. Kvalitetsprogram for oppstart i barnehage. Vi utvider modellen fra i fjor. Barnehagen tar 

kontakt med de som tildeles plass og inviterer på ukentlige besøk frem mot oppstart i tillegg til den 

konkrete oppstartsperioden på høsten. 

 

Læringsmiljøprosjektet: Personalet deltok på fagdag i januar. Vårt oppdrag å gi barna en god ryggsekk ut fra 

barnehagen.  
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Stein, saks, papir.  

Barnehagen har innkalt til møte med brukerråd og FAU, for å drøfte hvordan vi kan jobbe med sterke 

barnefellesskap på Byneset.  

V ønsker å få til et åpent møte om hvordan vi kan skape en kultur på Byneset - på tvers av  frivillighet og 

private- og offentlige aktører. Hvordan skal vi unngår vi utenforskap? 

 

Sak 7/20 . Eventuelt.  

Åpningstider: Barnehagen har ikke gjort konkrete undersøkelser. Vi registrerer et varierende oppmøte 

mellom  07.00-07.15. Det er ulike behov mellom gruppene. Barnehagen vil registrere en periode, for å 

komme med reelle tall til neste brukerrådsmøte.  

Inngangsparti/ adkomst Rye barnehage. Utsettes til våren 

 

Matpakker: Lia har endret, av praktiske årsaker. Kjøkken gir dårlig oversikt og medfører at en ansatt må ut 

av barnegruppa. Matlaging er mer krevende på Lia,  og vi ønsker å prioritere mest mulig voksne med barna.  

Barnehagen tar til etterretning at vi må komme ut med god nok informasjon, tidlig nok. Endringen støttes 

av foreldrerepresentanter. 

 

Nye månedsbrev er innført på alle grupper. Foreldrerepresentanter gir god tilbakemelding på disse. Positivt 

med dokumentasjon, bilder og informasjon fra barnehagedagen. 

 

Neste møte: onsdag 29.4 kl 19.30-21.00 


