MØTEREFERAT
Møtet gjelder

Brukerrådsmøte

Dato og tid

27. Mai kl. 15.00-16.00

Sted

Meet

Deltakere

Foreldrerepresentanter Margrethe Johansen (Regnskogen og Accoya) og Tine
Christin Eikevik (Humla/Havørna), Kjerstin Faanes (avdelingsleder) og Gunn
Kristin Hansvold (enhetsleder)

Referent

Kjerstin Faanes (avdelingsleder)

Møteinnkaller

GKH

Meld forfall til

GKH

Referat

Legges ut på barnehagens hjemmeside og deles på Meldeboka

Sak 20/20
Godkjenning av møteinnkalling og referat
Referat godkjent - det ble dessverre ikke sendt ut saksliste til dette møtet.
Sak 21/20
Hendelse på Humla/Havørna.
Brukerråd informert om hendelse og tiltak iverksatt.
Sak 22/20
Foreldresamtaler
Barnehagelærerne forbereder samtaler som vanlig men de blir lagt i barnas mapper. Ved behov kan
foreldre og barnehagen organisere for samtaler. Dette kan skje på video eller pr. telefon.
Sak 23/20
Fri kost
Barnehagen ønsker å fortsette med matpakker fram til sommerstenging. Det vil si at foreldre får fri kost
hele juni. Barnehagen serverer drikke vann/melk til alle måltider.
Kirkens Bymisjon har, etter avtale med enhetsleder, hentet matvarer og pålegg fra Øya barnehage. Dette
er matvarer som vi ellers ikke har kunne brukt på bakgrunn av at det ikke blir tilberedt mat i barnehagen.
Denne maten ble da servert til de som trenger ved Vår Frues Kirke i regi Kirkens bymisjon. Det ble satt stor
pris på denne avgjørelsen.
Sak 24/20
Høsten 2020
- På grunn av at barnehagen kommer til å få mange storbarn til høsten, velger vi å gjøre noen grep.
Diamantene (de eldste) på Regnskogen/Accoya og Sol/Luna trekkes ut fra sine baser i kjernetid og
kommer til å benytte seg av Bazar i større grad. På grunn av mange storbarn vil det være færre
småbarnsplasser fra høsten 2020.

-

Personalplan er satt og barnehagen har ikke behov for å ansette noen i faste stillinger. Barnehagen
fyller pedagognorm og bemanningsnorm. På grunn av korona situasjonen
Økonomi. Bystyret har vedtatt en innsparing for alle enheter i Trondheim kommune. Dette påvirker
selvfølgelig også Øya barnehage. Barnehagene skal spare inn på vikarutgifter, overtidsbetaling,
strøm og reiser.

Sak 25/20
Sommerbrev
Enhetsleder lager et utkast til sommerbrev som sendes til foreldrerepresentantene i Brukerrådet før det
deles med hele foreldregruppa. Her vil det stå noe om den tiden vi har vært gjennom samt planer og
organisering av et nytt barnehageår.
Sak 26/20
Avslutning for våre D I A M A N T E R
Det er lagt planer for avslutning for våre diamanter. Pizza på barnehagen og utdeling av roser og brev.
Dette vil skje uten foreldre tilstede. Dette skal bli en hyggelig og fin avslutning for barna og ansatte
- vi ønsker lykke til på ferden videre <3
Sak 27/20
Sommerstengt 2021
Det ble bestemt av formannskaper at de kommunale barnehagene skal ha sommerstengt 3 uker fra 2021
Vedtekter for kommunale barnehager i nye Trondheim kommune:
“Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år. Minimum tre uker bør være
sammenhengende i løpet av sommeren. Foreldre/foresatte leverer melding om barnets sommerferie til
enhetsleder før 1. mai. Kommunale barnehager stenger i ukene 28, 29 og 30.”

Takk for samarbeidet dette barnehageåret :)
Øya barnehage takker Margrethe for god innsats og gode innspill som foreldrerepresentant. Vi oppfordrer
foreldre fra småbarn til å melde sin interesse for å stille som brukerrådsrepresentant for Øya barnehage fra
høsten 2020.
Brukerråd- hva er det?
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/04-helse-og-velferd/brukerradhvada2.pdf

