
MØTEREFERAT

Møtet gjaldt SU Granåsen

Dato 7. juni 2022

Tidsrom 1930-2030

Sted Granåsen barnehage

Til stede Ane Marte Lindset Øvreness (foreldrerepresentant), Susanne Væraas-Eriksen
(foreldrerepresentant) Kristin Moseng (ansattrepresentant), Siv-Iren
Marthinsen(ansattrepresentant), Anna Ingeborg Hegerberg (enhetsleder) og Mai
Britt Sæterbø (avdelingsleder)

Forfall

Referent Mai Britt Sæterbø

Kopi til

Sak 1 Utbygging og drift i Granåsen

Informasjon til foreldregruppen.

● Det skal være et møte om utbygging og drift i Granåsen området den 16.06-22.

Bygging av driftsbygg vil merkes godt for brukere av barnehagen. Driftsbygget vil komme veldig

nært til barnehagen.

Barnehagen sender ut informasjon til foreldre etter møte 16.juni.

Det skal prøve-graves før man setter i gang med byggingen av driftsbygget.

● Parkeringsmulighetene ved barnehagen vil bli betydelig endret ved at det blir færre plasser, men

det skal legges til rette for at foreldre skal kunne parkere ved barnehagen ved levering og henting.

Foreldrerepresentantene lurer på om det er nok parkeringsplasser til foreldrene.

Parkering skal tas opp på møtet for utbyggingen den 16. juni 2022.

Barnehagen får være med i prosessen rundt skilting.

Tverrveien kan vi ikke bruke ennå. Det er fortsatt usikkert når den åpnes for gjennomkjøring.

● Barnehagen må gi beskjed til foreldre om parkering ved foreldre- arrangementer. Foreldrene kan da

parkere på store P.

● Det er et tistel kratt bak barnehagen som ikke må tas ned under utbyggingen. Vi tar det med til

møtet 16.juni.



Sak 2 Foreldremøte med VM-ledelsen høsten 2022

Barnehagen ønsker å invitere til foreldremøtet på tidlig høst som skal omhandle utbyggingen i

Granåsen.

Foreldremøte samkjøres med et personalmøte hvor første del omhandler utbyggingen i Granåsen,

og hvilke konsekvenser veien videre får for barnehagen.

Andre halvdel av møte omhandler VM-25.

VM-ledelsen kommer for å informere og involvere.  De ønsker å være med på et

foreldre-/personalmøte hvor fokus vil være hvordan barnehagen kan delta under VM.

Forslag til møtedato 30/8-22 kl.18.00-20.00. Møtetidspunkt er bekreftet av utbyggingsleder og

VM-ledelsen.

Sak 3 Eventuelt

Feriestenging 2023

Barnehagen skal ha tre uker sommerstengt i 2023. SU Granåsen barnehage ønsker at barnehagen er

stengt i uke 28-30 i uke 2023.

Dette vil avgjøres av SU til høsten jfr Trondheim kommune sine nettsider.


