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Sak 1 Midlertidig redusert åpningstid. Evaluering 
Svært få innvendinger fra foreldre - faktisk ingen protester. En del spørsmål om behov for utvidet 
åpningstid og tolkning rundt dette. Vi skal ha en raus tolkning av samfunnskritisk personell og de som 
har meldt fra om behov for utvidet åpningstid har fått dette. Opplever generelt gode avtaler mellom 
foreldre og avdeling, selv om det har vært noen behov for justeringer. 
Årsaker: mange har hjemmekontor,  noe som gjør tiltaket lettere å etterleve for foreldre. Situasjonen fra 
starten av nytt år, med nasjonalt høyt smittetrykk var lett å forstå. I oppstartsuka var det 6 ansatte i 
avventende karantene, men nå har vi ingen. Vi har svært begrenset tilgang på vikarer. Det gjorde at vi 
sto i fare for å måtte stenge kohorter på enkeltdager. Å ha redusert åpningstid gjør at vi er mer 
“robuste” mot fravær. Bedre med 8-16 enn å måtte stenge på kort varsel. Gult nivå gjør at vi ikke kan gå 
mellom kohorter eller hjelpe andre kohorter ved fravær.  
 
Vi har sett noen tendenser til kødannelse ved henting på småbarn. Foreldre som har det travelt 
oppfordres til å ringe på avdeling for bistand.  Oppfordringen om å bruke kort tid i garderoben er derfor 
viktig å minne om. Det må aldri brukes mer enn maksimalt 5 minutter ved levering eller henting. 
Forutsatt at meteren kan overholdes.  
 
Det har ikke vært, og det er ikke påbud om munnbind i barnehagen, men etterlevelsen av bruk av 
munnbind er nå 100%. Det er veldig bra. Minner om at munnbind først og fremst er en beskyttelse mot 
seg selv.  
 
Innstilling fra barnehagen: Redusert åpningstid videreføres frem til 28 januar. Fra mandag 1 februar er 
åpningstidene 0700-1645. Med oppfordring om å bruke plassen i det tidsrommet foreldre trenger den.  
 
Samarbeidsutvalget godkjenner forslaget. 
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Sak 2 Prøveprosjekt med innføring av varmmat 
Barnehagen ønsker å sette i gang et prøveprosjekt, med å tilby barna varmmat 2 dager i uka, fra februar. 
Det er ønskelig å få til noe mer servering av mat i barnehagen igjen. Hensikten vår er da at ansatte skal 
bruke mindre tid på matlaging og mer tid sammen med barna. Vi har undersøkt pris og mulig levering 
hos 4 tilbydere. Det er noe variasjon i pris og innhold på måltidene. Vi velger å prøve ut tilbudet fra 
Trondheim kommunes eget produksjonskjøkken. Maten leveres kald, og må varmes opp i barnehagen. 
Dette er likevel langt mer tidkrevende for de ansatte, enn å lage mat fra bunnen.  
 
Barnehagen fortsetter å servere fruktmåltid på ettermiddagen og vil tilby 2 varmmåltider i tillegg. Øvrige 
måltider vil være matpakker.  
 
Kostpenger øker til “gammel sats” 300,-. Om dette er en suksess kan tilbudet forlenges. Men da må 
kostprisen opp. Enheten tar differansen i prøveperioden.   
 
Både foreldrerepresentanter og ansatte stiller seg positiv til prøveordningen. 
 


