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Elisabeth Flasnes, mor Oscar Matteo på Apache, Kristin Elisabeth Berg Pettersen,
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Kopi til

Alle foreldre på meldeboka og bhg’ens hjemmeside

1. Opptak av barn, sammensetning av grupper og personalsammensetning
Det er få endringer i personalsituasjonen i år. Rolf Jørgen kommer tilbake etter utvidet
permisjon og vil jobbe både på småbarn og storbarn.
Johanne slutter hos oss da hun har gått i Rolf Jørgens vikariat.
Vi har fått fylt opp alle plassene våre og det er vi veldig fornøyd med.
Det er åtte 2016 barn fra små som begynner på storbarn til høsten. Vi får syv nye barn inn på
Bever, slik at de blir en gruppe på 10 barn. På Ekorn blå slutter et barn og vi får inn et nytt 2017
barn der.
På storbarn får vi i tillegg til de åtte 2016 barna fra småbarn, to helt nye 2016 barn. Vi får også
to nye 2015 barn. Vi har gjort en endring i barnegruppene. Vi kommer til å flytte 4 barn fra
Spokane til Comanche, Comanche hadde ingen førskolebarn og det synes vi er uheldig. Det er
gjort på en ryddig måte, foreldre til de aktuelle barna har blitt informert og alle var enige i at
det var en god løsning. Barna har også tatt det veldig positivt.
Vi har hatt en prosess på å velge nye navn på storbarnsgruppen. Vi har valgt å hedre de fire
store rovdyra våre og 1 august 2019 vil gruppene på storbarn endres til:
Comanche blir Ulv.
Apache blir Jerv.
Spokane blir Bjørn.
Svartfot blir Gaupe.
Arnhild har vært i kontakt med rovdyrsenteret i Namsskogan for tillatelse til å bruke deres
bilder. De ble veldig glade for at vi har valgt å bruke de fire store rovdyrene som navn på våre
grupper. og de ønsket å komme på besøk i barnehagen til høsten og formidle kunnskap til
barna og de ansatte. Det er stas!

2. Årsplan arbeid.
Vår årsplan ligger der som et fast dokument, det er lite endringer fra år til år. Den er å finne på
hjemmesiden, og kan skrives ut. Vi sendte den også ut til alle på meldeboka tidligere. I fjor
trykte vi den ikke opp, brukerråd synes ikke det er nødvendig i år heller.
Vi har i år, og vil fortsette de neste to årene med å fokusere på den nye rammeplanen. Vi har
valgt oss ut tre områder som vi jobber med; relasjonskompetanse, de samiske åtte årstider og
overganger. På personalmøter i vår har vi jobbet med overgangen fra bhg til skole og vi har tatt
i bruk den nye planen som Trondheim kommune har utarbeidet for den overgangen. Vi har
også evaluert vår egen plan for overgangen innad i barnehagen fra små til stor, og hatt felles
refleksjoner rundt hva som er viktig og hvordan vi skal ivareta foreldre og barn på en god måte
i den overgangen. I refleksjonsgruppene våre har vi sett på overganger vi har i løpet av en dag.
Livet består av overganger og det å klare å håndtere overganger som menneske er viktig, det
handler om livsmestring.

3. Feriestengning neste år.
Barn i barnehagen skal som hovedregel ha 4 uke ferie hvert år. Enheten ønsker fortsatt å
stenge barnehagen 3 uker på sommeren. Dette blant annet for at personalet skal kunne avvikle
minst tre uker sammenhengende ferie, som gjør at personaltettheten skal være størst mulig
gjennom hele året. Brukerråd har ikke mottatt noen tilbakemeldinger når det gjelder
feriestengning. Neste år er det aktuelt å stenge uke 28-29-30. Andre enheter rundt oss har
valgt å avklare ferien to år frem i tid slik at det skal bli mer forutsigbart for foreldrene.
Brukerråd på Ferista bestemte å gjøre det samme. I 2021 vil barnehagen være stengt uke
27-28-29. vedtak fattet.
Brukerråd ønsker at barnehagen opplyser om feriestengning på foreldremøtet for nye foreldre
og det foreldremøtet som er om høsten.

4. Matpenger.
Vi har i år et merforbruk i budsjettposten matpenger. Vi har en meget lav månedlig pris på mat
150,-. Barna får tilbud om mere mat, og med fokus på sunn og næringsrik mat som er litt
dyrere i innkjøp, ser vi nå at det er behov for å øke kostpengene fra 1. august 2019. Vi ønsker å
øke til 210 kr i måneden. Det ble vedtatt av brukerråd.

5. Evt
Har barnehagen retningslinjer for bursdagsfeiring?
Det har vi ikke, men vi ønsker at foreldrene tar hensyn til at ingen barn blir stående utenfor.
Foreldre velger ulike løsninger ut fra hva de selv føler de har kapasitet til og hva som passer for
dem. Noen hele gruppen, andre de som er født samme år på gruppen, bare førskolebarna osv.
Brukerråd ønsker at barnehagen sier noe om dette på høstens foreldremøte. Det gjør vi gjerne

og vil sette det inn i konteksten av Stein, saks, papir satsingen til Trondheim kommune.

