
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

 

Sak 1 Godkjenning av referat fra koordinerende SU 20.02.21 

Ingen bemerkninger 

 

Sak 2 Evaluering av varmmat 

Vi har fra 2. februar fått tilkjørt mat fra produksjonskjøkkenet i Trondheim kommune til tirsdag og  

torsdag. Maten har utelukkende vært fisk og fiskefarse. Maten har blitt levert som kald, men 

lettvint  

å varme opp hurtig. 

 

Utfordringer: 

Maten blir levert for seint. Avtalen var levering rundt 0930. Realiteten er levering ca 1 time senere.  

Mengden mat oppleves som for lite. Sjeldent noe igjen etter måltid. Om mengden mat økes vil  

kostnaden gå opp. Ikke all mat har vært like barnevennlig. En del ekstraarbeid knyttet til fordeling 

av  

mat mellom kohorter. Det er ikke mat til ansatte for å kunne ha pedagogisk måltid. 

 

Fordeler:  

Barna spiser svært godt med mat. Tilbakemeldingene er at barna setter pris på, og koser seg med  

maten. Relativt enkelt å varme opp, og fordele i porsjoner.  Positive tilbakemeldinger fra foreldre.  

 

Kostnader:  

I dag betaler hvert barn 300,- pr måned. Utgjør 13, 60,- kr pr dag. Ansatte betaler  

280/12,70. Reell utgift på dagens kost er 380 for barn og 460 for ansatte, forutsatt at ansatte også  

skal få spise.  

 

Møtet gjaldt Koordinerende samarbeidsutvalg  - Byneset barnehager 

Dato 10.03.2021 

Tidsrom 19-2030 

Sted Lia. Allrommet - antall deltakere og lokalet muliggjør fysisk oppmøte. Ved 
endring av smittesituasjon vil møtet gjennomføres digitalt.  

Til stede Arne Kjos, Trine Røhmen, Sissel Mikalsen, Gunn Røstum, Carina J. Monstad, 
Einar Wold Hyldmo 

Forfall Anne Jorun Frøseth Wik 

Referent Trine Røhmen 

Kopi til Alle foresatte og ansatte ved Byneset barnehager 



 

 

 

Samarbeidsutvalg skal ta stilling til følgende: 

Hvilket mattilbud ønsker vi at barnehagen skal ha? Hva er viktig med tanke på mat og 

matservering? 

- Kvalitet og ernæringsmessig god mat 

- Må ikke ta for mye ressurser fra ansatte 

- Tilstrekkelig mengde til at barna blir mette 

- Kostnader og økning av kostpris er ikke avgjørende, da matservering i barnehagen er langt 

billigere enn matpakker.  

- Variasjon, med frukt og grønt til alle måltider.  

 

Forslag fra barnehagen: 

Det reduseres til ett varmmåltid levert i uka. Bestående av primært fiskeprodukt og tilbehør. 

Barnehagen går tilbake til servering av brød og påleggsmat til lunsj. Matpakker opprettholdes til 

frokost og turdager. Barnehagen tilbyr frukt ++ til ettermiddagsmåltid. Kostpengene økes til 340 for 

både barn og ansatte.  

Egne avtaler for ansatte kan avtales i AMG for ansatte som ønsker å stå utenom.  

 

Samarbeidsutvalget godkjenner forslaget. Prøveperioden fortsetter frem til påske.  Barnehagen  

undersøker videre med tanke på mulighet for levering av varm mat og det er fra personalet 

ønskelig   med levering på torsdager.  Økning av kostpris iverksettes etter påske/fra april.  

 

Sak 3 Sosial handlingsplan 

Gjennomgang  og drøfting av sosial handlingsplan for Byneset barnehager. 

- Innledningen kan oppfattes litt provoserende; “Barn blir det vi omtaler dem som” 

- Lovendring: barnehagen har handlingsplikt ved mobbing og utenforskap 

- Trondheim kommunes oppvekststrategi; Stein, saks, papir. Fellesskap er felles skapt 

- Alle er ansvarlige. Personalet og de ansatte er et felles lag 

 

Planen skal videre gjennomgås nærmere med personalet. Dokumentet publiseres på barnehagens  

hjemmeside 

 

 

Evt 

1) Samarbeidsutvalg. 

Saker som gjelder den enkelte barnehage, kan drøftes i samarbeidsutvalg for henholdsvis Spongdal 

eller Rye barnehage. Saker som angår hele enheten tas med i koordinerende samarbeidsutvalg, 

med representanter fra begge barnehager. 

 

2) Korona 

Vi er spent på fremtiden og smitte i tiden som kommer. Reduksjon av åpningstid ligger som et 

aktuelt tiltak. Ved overgang til rødt nivå er vi avhengig av å redusere åpningstid, for å få dagen til å 

gå opp. Det ventes ny veileder for smitte i barnehage innen kort tid.  



 

Enhetsleder er bekymret for at personalet er slitne, av å stå i denne situasjonen over lang tid. 

Kommuneoverlegen har sagt at ansatte i barnehager vil få en viss prioritet i vaksine-kø sammen 

med øvrig undervisningspersonell.  

Vi er glad for at barnehagebarnas hverdagsliv, tross alt er lite berørt av restriksjoner.  

 

 

3) Munnbind 

Barnehagen ønsker fortsatt bruk av munnbind ved levering og henting. Gjelder ikke ute. Bruk av 

munnbind er ikke påbud, men et sterkt ønske.  

Vi ber om forståelse for ulik praksis i garderobene våre, med tanke på avstand og 

antallsbegrensninger. Ved spørsmål rundt dette ber vi om at enhetsleder kontaktes direkte.  

 

 

 

 

 

 

Rye 16.03.2021 

 

Trine Røhmen 


