
MØTEREFERAT

Møtet gjaldt SU Brannhaugen

Dato 20. oktober 2021

Tidsrom 1900-2000

Sted Granåsen

Til stede Helle Stølan Kristoffersen, Lisbet Hansen, Mona K. Eide, Anna Ingeborg
Hegerberg og Mai Britt Sæterbø

Forfall Ingrid Pedersen

Referent Mai Britt

Kopi til

Sak 1 Konstituering av SU

Foreldrerepresentantene sitter i 2 år.

Leder i SU blir med på det koordinerende SU

Ingrid Pedersen blir leder i SU Brannhaugen.

Sak 2 Valg av representant til det koordinerende SU

Ingrid og Helle blir enige om hvem av de skal skal være foreldrerepresentant i det koordinerende AU

Mona blir ansattrepresentant i det koordinerende SU.

Sak 3 Bilde av SU representantene på nettsiden

Vi legger ut bilder av SU representantene på enhetens nettside og henger  de opp på teamene.

Ingrid og Helle sender portrettbilde til mai-britt.seterobo@ou.trondheim.kommune.no

Sak 4 Barnehagens drift.  Opptak, bemanning og økonomi

Vi har fått mindre antall barn dette barnehageåret enn det vi har hatt tidligere. Det fører til at vi har

for mange fagarbeidere ved enheten. Vi avventer en overtallighet sak og rullerer på fagarbeidere i

stedet for å sette inn vikar. Antall barnehagelærerne styres av  pedagognormen.

Vi har lærlinger på Brannhaugen og på Granåsen dette barnehageåret.

De barna som nå går på småbarnsavdelingene våre får være med på VM 2025.

Sak 5 Årsplan 2022

Enheten har felles årsplan.

Personalet starter å utarbeide ny årsplan på neste personalmøte. Det er samarbeidsutvalget som

skal godkjenne årsplanen.

mailto:mai-britt.seterob@ou.trondheim.kommune.no


Alle foreldre får tilsendt utkastet til ny årsplan før den blir endelig vedtatt i samarbeidsutvalg i løpet

av Januar. Årsplan 2022 publiseres på nettsiden når den er ferdigstilt

Sak 6 Eventuelt

LUBA

Granåsen barnehager er med i et prosjekt med DMMH og er en av to Lærerutdanning Barnehager i

Trondheim. Hovedmålet er at barnehagen skal være med å utvikle barnehagelærerutdanningen for

fremtidens barnehagelærere. Dette prosjektet er helt i startfasen så det vil komme mer informasjon

om dette etterhvert.

Foredrag om bildedeling

Vi tenker på om det er ønskelig å  ha et foredrag om bildedeling av barn. Det er et aktuelt tema som

opptar foreldre.

Neste møte 7. desember 2021


