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

Samarbeidsutvalget er et nytt fora. 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 Spongdal barnehage skal tas opp her. I  

tillegg skal vi ha et koordinerende samarbeidsutvalg for enheten; Byneset barnehager. Begrepet  

brukerråd skal ikke lenger brukes. 

 

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 Spongdal barnehage, skal velges blant foreldrerepresentantene. 

Nestleder velges fra ansatterepresentanter.  

Samarbeidsutvalg for Spongdal barnehage 2020/21 

Leder: Egil Røstum 

Nestleder: Gunn Røstum 

 

Til koordinerende brukerråd besluttes å la representantene fra Spongdal SU ha rullerende oppmøte 

i flg rekkefølge; Carina, Egil, Sissel, Kristoffer 

 

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

Møtet gjaldt Samarbeidsutvalg (SU) Spongdal barnehage 

Dato 11.11.2020 

Tidsrom 17.00-17.30 

Sted Google Meet 

Til stede Arne Kjos (enhetsleder), Trine Røhmen (avdelingsleder), 
ansattrepresentanter;  Jorun Kristin Volden Hoem   og Gunn Røstum, 
foreldrerepresentanter Egil Røstum, Carina Jeanette Monstad og Sissel Schei. 

Forfall Kristoffer Hovde Håland (foreldrerepresentant) 

Referent Trine Røhmen 

Kopi til Foreldre og ansatte ved Spongdal barnehage 



 

medvirkning. 

 

Sak 2 Vedlikehold Spongdal barnehage, til orientering 

Det har vært gjennomført omfattende vedlikehold - og oppussingssarbeid ved Spongdal barnehage, 

siden våren 2019. Hvert 4. år er det vedlikeholdsår for kommunale bygg. Denne runden har vært  

tidkrevende med omfattende arbeid på Spongdal barnehage. 

Status pr nov. 2020 er at innvendig arbeid er ferdigstilt. Vi har fått en betydelig oppgradering og økt  

funksjonalitet, med ombygging av stelle-/toalettrom og nytt tekjøkken. I tillegg til maling av  

vegger og nytt gulvbelegg.  

Ute har vi fått fjernet en del bjørketrær, samt et stort tre som vokste for tett inntil gjerdet. Det  

gjenstår fortsatt en del arbeid, som vil bli utført våren 2021.  

- Asfaltering skulle vært gjennomført i oktober, men måtte utsettes pga at firmaet som skulle 

utføre jobben fikk mange ansatte satt i karantene. Utsatt til våren 2021 

- 3 lekeapparat skal skiftes ut. Disse var bestilt og klar for montering, men kom på avveie da 

Trondheim Eiendom flyttet lagerlokaler. Lekeapparatene er kommet til rette og vil 

monteres til våren. 

 

Ansatte gir gode tilbakemeldinger, særlig knyttet til ombygging. De har nå lettere tilgang til kjøkken 

-  

uten å måtte forlate avdelingen. Stellerommet er også bedre tilrettelagt med tanke på ergonomi og  

mulighet for at barna kan mestre 

 

Foreldrerepresentante gir tilbakemelding om at oppgraderingen har vært positiv. Gode skap i  

garderoben. 

 

 

Evt Fravær 

Vi har for tiden noe fravær i personalgruppa på Spongdal. Vi jobber kontinuerlig for å finne gode  

løsninger og bruker derfor noe vikarer. 

Foreldrerepresentantene oppfordrer til at det orienteres ut til foreldre, slik at de er forberedt på at  

de vil møte nye vikarer. Orientering er allerede sendt ut til foreldregruppen på Elgstua. 


