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Forfall -

Referent Brit

Kopi til Alle foresatte og ansatte

1. Informasjon om situasjonen vi er i nå og hvordan det kan komme til å bli

fremover.
- Smitten i Trondheim kommune er høy og vi  kan forvente et stort smitteutbrudd også her

på Ferista. Dette møtet er viktig for å informere SU og foreldregruppen om situasjonen slik

den er nå og det vi ser for oss kan komme til å skje.

- På Ferista er vi vant til et lavt sykefravær, men både i høst og nå etter jul ligger vi mye

høyere enn det vi er vant til. Det betyr at vi en del dager går uten vikarer og andre dager

har helt nye vikarer. Vi har fokus på å gi barna en så normal og god dag som mulig, og at de

alltid skal bli møtt av kjente voksne når de kommer i barnehagen.

- Vi kan nok regne med at vi nå går inn i en periode med mer koronasmitte blant både barn

og ansatte og det vil gjøre situasjonen enda mer krevende. Vi gjør det vi kan for å skaffe nye

vikarer og for å booke de vi har når de er ledige. Vi  har fått lovnad om at dette ikke skal gå

fra eget budsjett, men godtgjøres fra stat/kommune.

- Vi håper denne perioden med høyere smitte i samfunnet skal gå greit for oss, at vi klarer å

dra det såpass ut i tid, at vi har nok voksne på jobb og dere ikke blir spesielt berørt. Men

det vi har av virkemidler dersom vi får mange ansatte smitta samtidig, er å redusere

åpningstiden, slik at alle ansatte er på jobb hele tiden. Andre ting er å redusere

matservering, så vi ikke bruker av voksenressurs til det. Også andre type

arrangement/aktiviteter vil kunne reduseres. Eks. førskolegruppe, skikurs, aldersdelte

grupper, turer o.l.

- Dersom det skulle bli nødvendig å redusere tilbudet med f.eks. kortere åpningstid, skal barn

med særlige behov og barn av de med samfunnskritiske yrker fortsatt ha et vanlig tilbud,

dvs full åpningstid. Men det er gitt signaler både fra kommunedirektøren og



kommunalråden for oppvekst at vi også der må gjøre vurderinger og prioriteringer. Eks.

spørre om begge foreldrene jobber i samfunnskritiske yrker, prioritere helse foran andre

yrker.

- Vi har nå driftet på gult nivå en periode, men mandag 31. januar skal vi over til grønt. Det

kan høres rart ut i og med at smitten stiger så voldsomt som den gjør, men det henger

sammen med at nå vurderer de smitten som uunngåelig, nå kan den ikke stoppes lenger.

Handlingsrommet til barnehagene med tanke på å bruke ansatte på tvers av grupper og

baser er mindre på gult nivå, for at vi skal lettere få dette til å gå rundt og i det hele tatt

holde barnehagene åpne er det behov for å drifte på grønt nivå. Vi ser frem til å  kunne gå

over til grønt.

- Kommunalråd Ella Ingdal har forfattet et skriv til foresatte, der hun informerer om

situasjonen. Det blir sendt ut via meldeboka en av de første dagene.

2. Nytt testsystem:
- Nytt system som kalles jevnlig testing. Det betyr at ansatte skal teste seg med hurtigtest to

ganger i uken, på bestemte dager. Eks mandag og onsdag. Det vil kunne begrense

smittespredning i barnehagene og ut i samfunnet og samtidig unngå unødvendig

karantene.

- Det er også tenkt at foresatte skal få tilbud om hurtigtester med oppfordring om å teste seg

en dag i uken.

- Det er ikke anbefalt testing av barn.

- Dette vil iverksettes så snart kommunen har fått det antall hurtigtester de har bestilt.

3. Karantene:
- Fra 26.januar kan testing erstatte smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende

nære.

4. Eventuelt
- FAU har avholdt ett møte etter jul.

- Juletrefest avlyst.

- FAU planlegger å arrangere en uteaktivitet i løpet av februar. Ønsker å bidra med noe

positivt for familiene. SU slutter seg til dette.

- Informasjon om markeringen av samefolkets dag.

- Det er satt av to uker (uke 5 og 6) til å jobbe med samisk kultur i forbindelse med

samefolkets dag som er 6.februar.

- Festdagen blir fredag 4. februar, med blant annet servering av varmmat/Bidos.

- John Asle og August skal ha samlingsstund på alle gruppene.

- Vi skal også jobbe med de samiske fargene, flagget, lassokasting, sang og musikk.

- 1.februar kommer Rita Ottervik og kommunikasjonsavdelingen i kommunen for å

møte Belnie og gjøre opptak av en samlingsstund. Det blir stas!


