MØTEINNKALLING
Møtet gjelder

Brukerråd

Dato og tid

07.01.2020 kl 19.30 - 21.00

Sted

Granåsen Barnehage

Deltakere

Pia Berglund,Hans Petter Hårsvær, Christina Vang,Mona Eise, Kristin Moseng,
Bente Bleivik,Anna Ingeborg Aalberg, Kristian Sliper Midling, Mai Britt Sæterbø,

Referent

Kristian Sliper Midling

Møteinnkaller

Anna Ingeborg

Meld forfall til

Anna Ingeborg

Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat
Gjennomgang og godkjent referat og innkalling.

Sak 2 Evaluering av Svømming skolestartere
Enheten har prøvd ut barnehage svømming høsten 2019 etter ønske fra foresatte.
Barnehage svømmingen ble gjennomført med alle førskolebarna på alle tre hus. Barna fikk en uke med
vanntilvenning med instruktører i bassenget, mens personalet satt på bassengkanten.
Barnehagen har evaluert og er godt fornøyd med opplegget i bassenget , men det er utfordringer med
transport. Utfordrende med flere bussbytter for å komme til Pirbadet. To av gruppene hadde 12 barn og
med en sen retur til barnehagen. Det ble satt inn taxi den ene veien. Tur retur ville dette kostet ca 15.000
kroner. Noe som blir for kostbart.
Tilbakemeldinger fra foresatte er at dette er et flott tilbud for barna og at de kan ønske seg dette videre,
men de ser utfordringene med et slikt tilbud.
Barnehagen jobber med en annen organisering og forsøker å komme med på tilsvarende tilbud i
Husebybadet.
Sak 3 Rutiner og retningslinjer med barn i buss
Gjennomgang av retningslinjer og lovverk rundt dette med små barn i turbuss. Brukerråd anbefaler at det
skal sendes ut samtykkeskjema til foresatte i forkant av bussturer der det er bruk av turbuss til transport.
Sak 4 Årsplan Årsplan 2020-utkast
Presentasjon av ny årsplan for 2020. Hovedtema for enheten er Bærekraft i 2020. Det er endringer i
rekkefølge av innholdet der foreldresamarbeid er kommet lengre frem. Dette for å synliggjøre noe av

budskapet i den nye oppvekst strategien “Stein saks papir” hvor vi i større grad skal ta et felles ansvar for
oppvekstarenaen til barn.
Småbarn skal starte opp med ny metode for oppstart der foresatte har en mye lengre og tettere oppstart.
Prosjektet heter Liten og ny i barnehagen. Nye barn vil starte opp i gruppe på 5 med oppstart over 5 dager.
Det er i tillegg besøksdager i forkant av oppstartsperioden.
Det er kommet ny rutine for overgangen til skolen. Dette er enda i startgropa og enheten har allerede et
godt samarbeid med Flatåsen skole. Det er kommet nye hovedmål for oppvekst og utdanning.
Brukerrådet godkjenner årsplanen og den sendes til trykk.

Sak 5 Ny budsjettmodell og konsekvenser for Granåsen barnehager.
Presentasjon av ny budsjettildeling. Barnehagen blir tildelt lønnsmidler ut fra gjennomsnittet på enheten og
ikke kommunal gjennomsnitt som det har vært tidligere. Dette resulterer i at enheten får et mindre
budsjett enn tidligere. Det presenteres en oversikt over endringene i de ulike postene på enheten fra 2019
og 2020.
Sak 6 Møteplan våren 2020
Det er ny møteplan for 2020. Det legges frem forslag til at det er to møter i halvåret for brukerrådet. Ved
behov kan det økes med et møte ekstra. Neste møte er 9.juni 2020 kl 1930-2100 .
Sak 7 Eventuelt
Sammenslåing i jul/påske-med bakgrunn i julens påmelding og oppmøte
Tilbakemeldinger fra ansatte at det er flest barn fra det bygget man holder åpent og at det er mange færre
barn som kommer enn det er meldt inn før jul. Dette til tross for at det er tett oppfølging tett opp mot julen
2019. Det er krevende ressursmessig og økonomisk da flere av personalet kunne ha tatt ut ferie.
Når det er klart hvor mange barn som kommer i påsken, vil det bli bestemt, på teamledermøtet, hvilken
barnehage som blir åpen i sammenslåingen.

