
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd og FAU 

Dato 15. oktober 2019 

Tidsrom Kl. 15.30 - 17.00 

Sted Debatten, 2. etg 

Til stede FAU representanter 
Foreldrerepresentanter Camilla Åseng ( Korallen og Sjøhesten) og 
Ansatterepresentanter Yina Perez Lund  (Humla/Havørna) og ingrid Hegvik 
(Sol/Luna) 
Kjerstin Faanes (avdelingsleder) og Gunn Kristin Hansvold (enhetsleder) 

Forfall Margrethe Johansen  (Regnskogen og Accoya)  

Referent Kjerstin Faanes (avdelingsleder) / Gunn Kristin Hansvold (enhetsleder) 

Kopi til Hjemmesiden 

 
 

Sak 15/19 Felles start sammen med FAU og Brukerrådet 

Tine Christin Eikevik er vara for brukerrådsrepresentantene. 

 

Sak 16/19 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

Sak 17/19 V e l k o m m e n til et nytt barnehageår 2019-2020 

Opptak - barnehagen har fylt opp alle plasser ut i fra bemanning- og pedagognorm. 

Ansatte - barnehagen har to ansatte i vikariat og en torgpedagog i tillegg til faste stillinger. Torgpedagogen 

skal ha fokus på prosjektarbeid og samarbeider med alle basene. 

Organisering - innføringstilbudet er redusert til færre plasser og er fordelt på Korallen og Sjøhesten og Sol 

og Luna. 

 

Sak 18/19 F e l l e s p r o s j e k t - presentasjon fra en base: “Fra inntrykk til uttrykk”- 

utsettes til neste møte 

 

Sak 19/19 Studiereise til Reggio Emilia 

Film fra tidligere reiser. Fem ansatte har nettopp vært i Reggio Emilia. Barnehagen prioriterer å sende 

ansatte til studietur til Reggio Emilia når det er økonomi til dette. Barnehagen prioriterer slik studiereise da 

dette har stor nytteverdi for den enkelte, barna og hele barnehage. 

 

 



 

Sak 20/19 Behov for åpningstid på Øya barnehage 

Barnehagen åpner kl 6.45. Dette er et viktig tilbud for enkelte foreldre og vi ønsker fremdeles å tilby dette, 

men barnehagen ønsker å begrense ressursbruk. Forslaget er at to baser slår seg sammen fra morgenen. 

Barnehagen ser på vaktturnus som er hensiktsmessig for barn og ansatte.  

Konklusjon: Dette iverksettes fra januar 2020 

 

Sak 21/19 Sommerstengt 2020 

Barnehagen har tradisjonelt sett hatt sommerstengt i uke 28 og 29. I 2020 faller disse ukene veldig tidlig. 

Konklusjon: Barnehagen holder stengt i uke 29 og 30 i 2020. 

 

Sak 22/19 Rutine ved allergier hos barn 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/miljoenheten/fakt

aark/67-matallergi-hos-barn-i-barnehager-og-skoler/saksbehandling-ved-iverksetting-av-omfattende-tilr

ettelegging.pdf 

Refleksjon rundt allergier hos barn i barnehagen. Ved allergi hos barn i barnehagen etableres det egne 

rutiner for det enkelte barn, men barnehagen har også rutiner for hvordan mat behandles ved allergier og 

intoleranser. 

 

Sak 23/19 Matbudsjett/måltider 

Fra 1. januar 2020 ønsker barnehagen at barn har med seg egen frokost matpakke. Dette kommer til å 

frigjøre ressurser som kan brukes i direkte arbeid med barn og tidspunkt for frokost kan være mer 

fleksibelt. Barnehagen kommer til å servere flere frukt- og grønnsaksmåltid i løpet av dagen. 

 

Sak 24/19 Eventuelt  

 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/miljoenheten/faktaark/67-matallergi-hos-barn-i-barnehager-og-skoler/saksbehandling-ved-iverksetting-av-omfattende-tilrettelegging.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/miljoenheten/faktaark/67-matallergi-hos-barn-i-barnehager-og-skoler/saksbehandling-ved-iverksetting-av-omfattende-tilrettelegging.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/miljoenheten/faktaark/67-matallergi-hos-barn-i-barnehager-og-skoler/saksbehandling-ved-iverksetting-av-omfattende-tilrettelegging.pdf

