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Sak 1 Konstituering av nytt samarbeidsutvalg (SU) for Rye barnehage 

Samarbeidsutvalget erstatter tidligere Brukerråd. Vi har tidligere hatt brukerråd i Trondheim  

kommune, med representanter fra enheten. Etter avklaring fra fagstab i Oppvekst og utdanning er  

det nå klart at det skal være et samarbeidsutvalg for hver barnehage. Saker som vedrører Rye  

barnehage skal tas opp her. I tillegg skal vi ha et koordinerende samarbeidsutvalg for enheten;  

Byneset barnehager. Begrepet brukerråd skal ikke lenger benyttes. 

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og  

for forholdet til foreldrene. Rammeplan for barnehagen s. 30 

 

Foreldre og ansatte skal ha like mange representanter i samarbeidsutvalget, i tillegg til ledelsen. 

 

Leder i samarbeidsutvalget for Rye barnehage, skal velges blant foreldrerepresentantene. Nestleder 

velges fra ansatterepresentanter.  

 

Samarbeidsutvalg for Rye barnehage 2020/21 

Leder: Anne Jorun Frøseth Wik  Vara: Stine Trøen 

Nestleder: Sissel Mikalsen   Vara: Anne Rye 

 

Leder og nestleder møter også til koordinerende brukerråd for Byneset barnehager 

 

Saksliste til Samarbeidsutvalg gjøres kjent for alle foreldre i forkant av møter, for best mulig  

medvirkning. 

 

Møtet gjaldt Samarbeidsutvalg (SU) Rye barnehage 

Dato 12.11.2020 

Tidsrom 17.00-17.30 

Sted Google Meet 

Til stede Arne Kjos (enhetsleder), Trine Røhmen (avdelingsleder), 
ansattrepresentanter;  Anne Rye og Sissel Mikalsen, 
foreldrerepresentanter; Anne Jorun Frøseth Wik og Stine Trøen 

Forfall Einar Wold Hyldmo (vara foreldrerepresentant),  
Silje Mc Alllister Olsen (vara foreldrerepresentant) 

Referent Trine Røhmen 

Kopi til Foreldre og ansatte ved Rye barnehage 



 

 

Sak 2 Opptak og bemanning ved Rye barnehage 

Vi har nå fylt opp alle plasser ved Rye barnehage. De siste barna starter over nyttår. Dette står i  

kontrast til flere andre barnehager, som går med ledig kapasitet og må nedbemanne.  

På Rye har vi tatt inn flere barn denne høsten, sammenlignet med i fjor. Vi har dermed også fått økt  

bemanning og noen forflytninger i høst. 

 

De fleste endringene er knyttet til småbarn: 

På Tua fikk vi en oppsigelse av barnehagelærer i sommer. I stillingen ble Britt Helen ansatt. Hun har  

3  mnd oppsigelse og vil være på plass fom 1. des. I mellomtiden har Kjersti vært vikar. 

Carina skal etterhvert ut i fødselspermisjon. Eli har vært vikar og skal fylle vikariatet ut 2021. 

Som følge av økning i  barnetall har personalressursen økt med en hel stilling. Marie ble ansatt i  

fast stilling, men har nå gått ut i fødselspermisjon. Julie er vikar ut barnehageåret 2020/21. 

 

Det henger bilder av de ansatte i garderoben på småbarn. 

 

På storbarn har Lia fått flere barn i gruppa denne høsten, mens Sletta har gått noe ned i  

gruppestørrelse. 

 

 

Evt Korona 

Vi registrerer at smitten stadig kommer nærmere. Det er nå stadig 2-3  barnehager og skoler som er  

berørt. Vi må være forberedt på at vi på kort varsel og om kort tid kan få en situasjon med smitte  

også i barnehagene våre på Byneset.  

 

Det viktigste er å følge grunnleggende smittevernsregler: 

- Hold avstand 

- God håndhygiene 

- Bare friske personer i barnehagen 

 

Vi gjør så godt vi kan med å begrense konsekvensene, men det tette samarbeidet gjør at vi  

påvirkes. Spenningen er til å ta og føle på.  


