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Sak 14-18 Presentasjon Brukerråd og FRU 2018-2019
sak 15-18 Samarbeid med foreldrene/foresatte.
Årshjulet 2018 /2019: samarbeid barnehagen og foreldre:
På foreldremøtene i september snakket vi bl.a om strategien “stein, saks, papir”, en strategi der blikket
flyttes fra individ til relasjoner, gruppe og fellesskapet. Barn og unge lever sine liv i relasjoner på ulike
arenaer, og man ønsker å bygge sterke fellesskap for barn. Sterke barnefellesskap krever sterke
voksenfellesskap.
Det er en mangfoldig gruppe som har vært med å utarbeide denne strategien: 30 innbyggere i Trondheim
kommune i alderen 13- 87 år har deltatt.
Det ble på alle foreldremøtene satt av tid der foreldre kunne snakke sammen om hva foreldre kan gjøre for å
bidra til inkludering, fellesskap og vennskap blant barn.
Oppsummering fra disse samtalene kan du lese her
Med bakgrunn i dette; - hvordan kan alle foreldre /FRU være med å bidra til fellesskap og inkludering
gjennom ulike arrangement på barnehagen?
FRU lager et årshjul med aktiviteter.
FRU og brukerråd deler seg. - FRU: arrangement for barna på Sollia og Risvollan. Lage FRU-årshjul.

sak 16-18 Referat brukerråd 290518: Kommentarer til referat brukerråd:
- Revidert kostholdsplan: må gjøres bedre kjent blant personalet.

-

-

Foreldremøte mars 2019: Lokaler: Siri Marie har undersøkt med lokaler på Risvollan borettslag som
er mulig å leie, men det er bare plass til en barnehage. Hoeggen skole kan også være et alternativ, ift
felles for hele Blakli bhg.
Rullerende frokost: har vært reflektert om i personalgruppa, men ift struktur, organisering og bygg,
ser vi det ikke hensiktsmessig pr idag. Viktig å ivareta de som allerede har spist hjemme når de
kommer til frokosttid.

sak 17-18 Planverk som legger føringer for barnehagens pedagogiske arbeid.
- Gjennomgang av planverk som er styrende og legger føringer for praksisen i barnehagen.
Barnehageloven - forskrift til loven/rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver enhetsavtalen oppvekst og utdanning i Trondheim kommune - årsplanen.
Årsplanarbeidet: skal være ferdig i slutten av januar,- begynnelsen av februar. Vil bli tatt opp i
Brukerråd.
Verdiene for Blakli barnehager handler om fellesskap og tilhørighet, bærekraftig utvikling , glede,
likeverd og mangfold. Dette jobber vi med i personalgruppen både gjennom gruppearbeid og felles
refleksjon på avdelingsmøter, planleggingsdager og personalmøter. Vi ønsker at dette skal vises i
hverdagen.
- Gjennomgang av personalets arbeidsverktøy: implementering av rammeplanen og eksempel på en
prosjektlogg. Prosjektloggen synliggjør prosesser i det pedagogiske arbeidet og de valg vi tar knyttet
til vårt felles prosjekt “bærekraftig utvikling - barns relasjon til naturen.”
sak 18-18 Kommunalt foreldreråd:
- Nyetablering fra 01.01.19: Et felles kommunalt foreldreråd for barnehager.
- Les mere om dette her ( representanter må være fra Brukerrådet på enhet)
sak 19-18 Foreldremøte våren 2019: Innhold?
Forslag fra mai 2018 om tema psykisk helse og barns følelser. Foreleser som ble foreslått har ikke mulighet
til å stille.
Andre forslag:
- For Skolestarterforeldre: overgang bhg - skole.
- fint med praksis fra barnehagen og bilder fra hverdagen.
- viktig å rette en invitasjonen ut til foreldre der man kan forvente foreldre skal komme.
- synliggjøre all kompetanse i barnehagen, hvordan vi jobber,- hva vi synes er viktig, skape trygghet
og tillit: psykisk helse, mobbing, livsmestring. Hva vi gjør når vi har plandager ift kompetanseheving
- en viktig del er at foreldre også skal bli kjent, kanskje særlig gjennom å gjøre noe sammen. Må være
en mening bak.
- I forhold til forelesning: ekstern foreleser.

sak 20-18 Informasjonssaker:
- Nye Risvollan barnehage - prosessen så langt.
Innspill: Viktig å være bevisst uteområdet. Hvordan bevare trær og uteområder, være bevisst
plassering av hus, ift kanskje å beholde naturlig habitat. Ønsker ikke at det blir for mye av
utelekeområdet som er opparbeidet, men mest mulig naturlig.
Valg av utelekeapparat: valg av materialer i uteområdene, være på i de prosessene og sette spørsmål
ved endel fallunderlag: hvilke type materialer blir brukt.
I forhold til oppdeling av “soner” til små og store: ikke bare positivt, ift progresjon og utfordringer.

Barn fra Risvollan bhg har stor bevegelseskapasitet og bevegelsesbank, må ikke minske denne
kapasiteten med for kjedelig og flatt uteområde på ny barnehage. Bevare bakker eller opparbeide nye
bakker.
Oppfordring fra Bente: kom fort med innspill.
-

Sammenslåing av Risvollan og Sollia barnehage i jula: Forslag om å slå sammen barnehagene i jula.
Vi opplever færre barn i jula enn i påska. Det er lite effektivt og bærekraftig å ha mange ansatte på
jobb når det samlet sett ikke er nødvendig at alle er der. Ansatte ønsker uttak av ferie i jul. Ansatte
tar nå ferie på andre tidspunkt og vi setter inn vikar - dette har også en økonomisk betydning.
Innspill: Viktig at det er kjente ansatte for barna.
Fint for spesielt de eldste barna å treffe andre barn - spennende.
Foreldre må skrive opp tidspunkt når barna leveres og hentes, slik kan vi sette opp vakter der barn
har mest mulig kjente på jobb.
Konklusjon: vi slår sammen barnehagene i jula ved behov.

-

Foreldreundersøkelse: kommer i november. Trondheim kommune bruker Udir sin
foreldreundersøkelse. Dette vil synliggjøre foreldrenes blikk på kvaliteten på barnehagetilbudet og er
viktig for oss som barnehage. Informasjon vil bli sendt ut.

-

Fotografering: Pia kan ta gruppebilde av alle gruppene på barnehagen. Informasjon til foreldre
kommer.

sak 21-18 Eventuelt. Ingen saker meldt

