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Møtet gjelder Samarbeidsutvalg ved Øya barnehage

Dato og tid 06. desember kl. 15.30-16.30

Sted Debatten, 2. etg (Digitalt)

Deltakere Tine Christin Eikevik (Regnskogen/Accoya), Christin Høiberget Berndtsson
(Humla/Havørna), Cecilie Sonstad  (ansatt Humla/Havørna),  Kjerstin Faanes
(avdelingsleder) og Gunn Kristin Hansvold (enhetsleder)
Forfall: Ingrid Hegvik (ansatt Sol/Luna)

Referent Kjerstin Faanes (avdelingsleder)

Møteinnkaller GKH

Meld forfall til GKH

Brukerråd 2021/2022 består av Tine Christin Eikevik (Regnskogen/Accoya), Christin Høiberget Berndtsson

(Humla/Havørna), Cecilie Sonstad  (ansatt Humla/Havørna) , Ingrid Hegvik (ansatt Sol/Luna),  Kjerstin

Faanes (avdelingsleder) og Gunn Kristin Hansvold (enhetsleder)

Sak 10/21 Barnehagestruktur ved Øya/Lerkendal og sammenslåing av enheter
På grunn av lav søkermasse i bydelen har kommunalsjef for barnehage konkludert med at det må gjøres endringer i

barnehagestrukturen i området. På grunn av dette vil Øya og Krinkelkroken barnehage sammenslåes fra 01.08.2022.

Dette vil ikke få direkte konsekvens for barn og foreldre, men vil være en endring av lederstruktur. Det vil da bli to

samarbeidsutvalg med egne møter pr bygg men også noe felles for å styrke samarbeidet.

Rammeplanen for barnehagen sier:

For enheter i Trondheim kommune med flere hus, skal de ha ett brukerråd per hus. For å sikre felles retning og utvikling

for enheten bør det opprettes et koordinerende samarbeidsutvalg. De respektive foreldre- og ansatterepresentanter fra

de ulike husene vil da utgjøre dette felles samarbeidsutvalget.

Sak 11/21 Koronasituasjonen per nå
Enheten har den siste tiden erfart et høyt fravær blant ansatte på grunn av luftveissymptomer. Det har også vært en

utfordring med å skaffe nok vikarer. Øya barnehage opplever et meget godt samarbeid med vikarbyråene.

Ved en base sendte enheten ut melding til foreldre om oppfordring til å hente tidligere på grunn av manglende ansatte

på ettermiddagen. Dette løste seg utrolig fint på grunn av et godt samarbeid med foreldre - det ønsker barnehagen å

takke foreldre for!

Enhetsleder vil også berømme de ansatte som har stått igjen og vist en evne til å se løsninger og å være fleksibel.

Ansatte ser Øya barnehage som en enhet og bidrar der det trengs for a l l e barn.

Barnehagen har hatt enkelttilfeller av covid, men dette har ikke spredd seg til å bli utbrudd. Barnehagen har opplevd et

godt samarbeid med smittevernkontoret og foreldre i disse tilfellene. Foreldrerepresentanter melder om nok og god

informasjon.



Sak 12 /21 Foreldreundersøkelsen
Barnehagen sender ut nasjonal foreldreundersøkelse fra Udir i løpet av denne uka og oppfordrer alle foreldre til å

delta. Drøftning om innhold og hensikten bak denne undersøkelsen. Barnehagen opplever at spørsmålene kanskje ikke

treffer helt vår foreldregruppe og ønsker gjerne innspill fra både ansatte og foreldre om mulig forbedring. Det ligger en

sak i organisasjonen på å kunne tilpasse en egen undersøkelse på sikt.  Svarfrist på foreldreundersøkelsen er

20.desember.

Sak 13/21 Økonomi
Barnehagen har hatt et høyere forbruk dette året på grunn av vikar forbruk knyttet til sykdom og lavere barnetall enn

tildelt i budsjett. Nytt budsjett for neste år legges ut rett før jul.

Sak 14/21 Kveldsmøter neste år
Barnehagen har tidligere jobbet inn timer på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Dette har enheten løst med å

ha kveldsmøter enkelte kvelder for å ha fri julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. I 2022 havner julaften og

nyttårsaften på lørdag, hvilket vil si at timene må avspaseres en annen dag.

I samarbeid med SU konkluderer vi med at barnehagen holder stengt 23.desember i 2022. Informasjon om dette

oppdateres på hjemmesiden.

Sak 15/21 Sommerferiestengt
Sommerferiestengt i 2022 er i uke 28, 29 og 30.

Fra 2023 åpnes det opp, i samarbeid med SU representanter, mulighet for å vedta enten uke 27 eller uke 30.

Denne muligheten gis om forslaget går gjennom i bystyret.

Sak 16/21 Kostpenger
Har ikke fått oversikt over evt overskudd på kostpenger. Om det ligger et overskudd der vil det gå direkte tilbake til

barn i form av ekstra innkjøp av måltider før jul. Eksakt sum sendes SU representantene på mail.


