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Sak 1
Info Coronarestriksjoner våren 2021:
Anbefalingen fra Trondheim kommune er at foreldre/foresatte holdes i størst mulig utenfor barnehage/skole
nå. Det betyr at det blir ingen sommerfest for barn, foreldre og ansatte. Foreldre blir ikke invitert til
roseseremonien for førskolebarna. Med de tidvis dårlige datasignalene vi har kommer vi heller ikke til å
streame seremonien, men vi skal ta mange bilder og dele med dere.
Oppstartsamtaler blir gjennomført på barnehagen.
Sak 2
UDIR ønsker at oppstarten av nytt barnehageår blir på grønt nivå. Vi ønsker og håper på grønt nivå, og at vi
da også er tilbake med vanlig matservering. Vi må samtidig være forberedt på at Trondheim kommune
fortsatt er på gult.
Tilbakemelding fra foreldrerepresentantene; opplever at barnehagen har gode og forutsigbare rammer og
at barnehagen har representerer en stabilitet for familiene denne perioden.
Sak 3
Endring av navn og struktur på Brukerråd i Trondheim kommune; samarbeidsutvalg, SU. Det skal være likt
antall representanter fra foresatte og ansatte i samarbeidsutvalget.
Sak 4
Info om barnegruppene.
I år har vi mange samiske søkere, det betyr at vi fra høsten 2021 har en egen samisk gruppe på Ferista. Der
vil det være 10 barn mellom 1-3 år. Den samiske gruppa heter Belniie, som betyr “lita tue”. De andre

gruppene er Bever, Ekorn, Rødrev. Vi har også mange søsken som vi ønsket skulle få plass hos oss. Det betyr
at fra høsten har vi 33 plasser på småbarn.
Vi fikk ikke fylt opp plassene våre på storbarn og der vil det være 36 plasser fra høsten. Det betyr at fra å
være fire grupper på storbarn går de nå ned til tre. Gaupe og Bjørn blir slått sammen til en gruppe, som får
navnet Gaupe. I tillegg har vi Ulv og Jerv.
Sak 5
Personalsituasjonen.
Britt Simonsen pensjonerte seg ved nyttår. Anita Malm Jørgensen går av til sommeren og May Ingdal går av i
september. Vi har 2 utlysninger på barne- og ungdomsarbeidere/assistent ute nå. Mange søkere og
ansettelsesprosessen vil starte i uke 24. Det vil komme ut informasjon om barnegrupper og ansatte i slutten
av juni. Noen endringer blir det, men vi har stor tro på at vi skal lande dette på en god måte.
Sak 6
Feriestengt neste år.
I 2022 vil vi følge kommunen sine fastsatte uker. I år bel det ulikt fordi vi allerede hadde et vedtak i
brukerråd på uke 27, 28, 29.
Sak 7
Neste år vil vi følge vanlig møteplan for SU. Dvs et møte på høsten og to på våren.
Sak 8
Barnehagen har en stabilt god økonomi. Vi har hatt litt høyere sykefravær i år med bakgrunn i bl.a
operasjoner hos ansatte, men fortsatt veldig lavt sammenlignet med andre kommunale enheter.
Sak 9
Eventuelt.
Innspill på satsningsområder til høsten og innhold på foreldremøter. Fokus på Stein saks papir, kommunens
plan for å jobbe med inkludering og sterke barnefellesskap. Involvere familiene og minske skillet mellom
hjem og barnehage. Ta i bruk “ekte” eksempler som utgangspunkt for refleksjon.

