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Organisering av Brukerråd i Granåsen barnehager
Det har kommet nye føringer for hvordan Brukerrådene ved barnehagene skal organiseres.
Tidligere har vi hatt et felles Brukerråd for hele enheten. Nå skal det være et Brukerråd på hver
barnehagen. Vi må dermed ha flere brukerråd representanter. Barnehagen foreslår at det er en
foreldrerepresentant og ansattrepresentant fra storbarn og en fra småbarn på hver barnehage.
Pia Berglund på Granåsen og Christina Hansen Vang på Brannhaugen har et år igjen i brukerråd.
Hans Petter Riddervold Hårsvær på Kolsås kan sitte et år til hvis foreldrene på Kolsås ønsker det. I
tillegg må vi ha en foreldrerepresentant fra hver barnehage. Tidligere har valgene til brukerråd blitt
gjort på foreldremøtene. I år er det er kun Steingrua som skal ha fysiske foreldremøter delt opp i
kohorter. De andre teamene kommer til å sende ut en presentasjon til foreldrene som de deretter
samtaler om i høstens foreldresamtaler.
Ledelsen sender ut informasjon i Meldeboka til foreldrene om endringene i brukerråd og at det
trengs flere foreldre representanter i brukerråd. De av foreldrene som ønsker å sitte i brukerråd tar
kontakt med den foreldrerepresentanten som allerede sitter i brukerråd for sin barnehage.
Kontaktinformasjon til foreldrerepresentantene legges ved informasjonen som blir sendt ut. Det vil
bli satt en frist for å melde seg.
I tråd med denne endringen anbefales det også at det er et samarbeidsutvalg på enheten.
Samarbeidsutvalget skal bestå av brukerråd representanter fra hvert hus. Vi foreslår at de
brukerråd representantene som allerede sitter i brukerråd, kan sitte i samarbeidsutvalget.

Det blir kalt inn til et brukerråd senere i høst. Vi tenker at samarbeidsutvalget kan møtes til digitale
møter rett etter de husvise brukerrådene.

Det sittende Brukerrådet ved Granåsen barnehager er veldig fornøyd med den måten brukerråd
ved enheten har vært organisert tii nå. Den nye organiseringen oppfattes som et dårligere
alternativ. Foreldrerepresentantene kan sende en uttalelse til kommunalsjefen for barnehager om
sine meninger om den nye organiseringen.
Det bruker å være valg til AU på foreldremøtene på høsten. Dette valget skjer på samme måte som
valget til brukerråd. Ledelsen informerer foreldrene om valget til AU i den samme meldingen som
hun sender ut om brukerråd valget.
AU sine oppgaver denne høsten vil være begrenset på grunn av corona tiltakene knyttet til gult
nivå. Vi vil ikke arrangere tradisjoner i barnehagen hvor foreldrene inviteres inn så lenge vi drifter
etter gult nivå.

