
MØTEINNKALLING

Møtet gjelder Samarbeidsutvalg

Dato og tid 03. mai kl. 15.30 - 17.00

Sted Debatten, 2. etg (Digitalt)

Deltakere Tine Christin Eikevik (Regnskogen/Accoya), Christin Høiberget Berndtsson
(Humla/Havørna), Yina Perez Lund (Ansatt Sol/Luna), Ingrid Hegvik (ansatt
Korallen/Sjøhesten)  Kjerstin Faanes (avdelingsleder) og Gunn Kristin Hansvold
(enhetsleder)

Referent Kjerstin Faanes (avdelingsleder)

Møteinnkaller GKH

Meld forfall til GKH

Velkommen til Samarbeidsutvalget ved Øya barnehage

Sak 7/21 Godkjenning av innkalling og referat
Oppfølging sak 4/21 Foreldremøte vår fra forrige møte

- Foreldremøte vår utgår. Hver base lager en presentasjon til foreldrene som sier noe om det
psykososiale miljøet til barn og de prosjektene basen har hatt.

Sak 8/21 Revidering av hjemmesiden til barnehagene i Trondheim kommune v/ Anita Mester
(Fagenhet for oppvekst og utdanning)
Anita informerer om prosessen rundt revidering. Spørreskjema blir sendt ut til ulike Samarbeidsutvalg i
Trondheim kommune og SU oppfordrer foreldre til å bidra i denne prosessen.

Sak 9/21 Status korona og tiltak
Hente- og bringesituasjon oppleves bedre da flere baser avslutter dagen ute. Dette vil bli prioritert i tiden
fremover, så langt det lar seg gjøre.

Barnehagen fortsetter med lik matservering som nå og ut barnehageåret. Fra august 2021 vil det bli servert
lunsj- og fruktmåltid i barnehagen. De som ønsker å spise frokost i barnehagen har med seg egen
frokostmatpakke.

Sak 10/21 Sommerstengt 2022
Info om prosessen angående hvilke uker som blir sommerstengt i 2022. Mer info vil komme til
SU-representantene.

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/


Sak 11/21 Organisering barnehageåret 2021-2022
Neste barnehageår vil ikke Bazar brukes som base, slik det er gjort i år. I barnehageåret 2021/22 har Øya
123 barnehageplasser.
Barnehagen søker etter en (fast 100%)  barnehagelærerstilling og og en (fast 100%) arabisktalende
assistent fra 01.08.21.

Sak 12/21 Eventuelt
- Kort informasjon om hvordan vårens foreldremøter vil bli organisert. Enhetsleder ønsker at vi skal

drøfte hva og hvordan vi vil organisere for foreldremøter her på Øya barnehage. Det er kanskje tid
for å tenke nytt og kreativt?

- Sommerbrev vil bli sendt ut før sommerferien

Takk for samarbeidet i SU dette barnehageåret :)


