
 

MØTEREFERAT Brukerråd 
 

Møtet  BRUKERRÅD Blakli barnehager 

Dato 9. september 2020 

Tidsrom 17.00- 18.30 

Sted Digitalt  

TILSTEDE Øivind Aunøien, Nils Arne Holm, Synnøve Øien, Anne Vollan for Nina B 
Bjørklund( Risvollan) 
Siri Marie Skaftun, Christina Finckenhagen for  Inger Lise Brunvoll, Line Hoff ( 
Sollia) 
Bente Brissach 

Fravær Nina B Bjørklund, Inger Lise Brunvoll, Pia Berg Sjule 

 

Sak 15/20 Godkjenning av referat 26.05.20 - referat godkjent. 

 

sak 16/20 Tilbakeblikk august 2020. Oppstart og bli kjent perioden.  

Fra august til november: 44 nye barn og deres familier, og 9 nye medarbeidere.  

Tilbakemelding foreldre:  

Har godt bra. Litt redusert tid å være sammen før oppstarten. Ulike rutiner på de ulike avdelingene/basene, 

som kan være vanskelig å sette seg inn i. Mye ute - som er bra. Nye ansatte, men er fortsatt endel av de 

gamle, så føles ok. Det har vært veldig bra, litt annerledes organisert nå enn tidligere, oppstart med tre 

barn i gruppa, og det ser ut som fungert bra. Mindre plass å henge fra seg klær og utstyr, og det å ta med 

klær frem og tilbake. Hvordan gjør vi dette til vinteren? 

Fra barnehagen:  

Oppstarten for barna har gått fint, barna begynner å bli godt kjent med inne og uterommene, rutiner, de 

andre barna og ansatte. Pga av noe fravær både blant barna og ansatte ser vi at tilvenningsperioden tar litt 

lengre tid enn fra våre tidligere erfaringer.  

Barna som gikk fra småbarn til storbarn flyttet avdeling før sommeren og ble godt kjent med både 

garderobe, rom og noen av personalet på storbarn. Denne måten å bli kjent med storbarn på vi vil ta med 

oss til neste vår. Dette fungerte veldig bra.  

4-5 åringene er samlet på samme avdeling på hvert sitt hus. I august har vi jobbet med å skape gode 

relasjoner mellom barna på den nye avdelingen.  

Vi har i løpet av august ønsket 9 nye ansatte velkommen til oss. 4 barnehagelærere, 2 lærlinger og 3 

assistenter. Pga av fravær av faste  ansatte har vi endel vikarer. Vi har avtale med vikarbyrået Adecco og i 

tillegg har vi avtaler med våre faste vikarer.  

 

- Hvordan gjør vi det med garderobesituasjonen for barna på Sommerfugl til vinteren. Dette tar vi 

med oss videre. 

 

 

 

 



 

 

sak 17/20 Gjennomgang smitteverntiltak: Gult nivå.  

3 grunnpilarer for å bremse smittespredning.  

1. Ingen syke i barnehagen 

- Erfaringer fra foreldre: 

Vanskelig å avgjøre når barn er syk, og når er man frisk nok til å gå i barnehagen. 

 

Fra barnehagen: 

Har vært noen spørsmål og uklarheter rundt dette tiltaket. Hvilke symptomer bidrar til at 

man ikke kan være i barnehagen? Vi opplever at foreldre tar dette på alvor og forstår 

denne situasjonen vi alle er i nå. Barnehagen forstår at foreldre kan oppleve utfordringer 

dersom syke- barn dager overstiges. Personalet skal til enhver tid følge den gjeldende 

smittevernveilederen, samtidig som vi må utvise skjønn og være i god dialog med foreldre 

om barnets helse. Har vært behov for tydeligere retningslinjer. Endringer i råd om når man 

må være hjemme ved sykdom. Informasjon sendt i meldeboka onsdag 09.09.20.  

  

- Syke barn og syke ansatte - fraværsituasjonen 

Registrering fravær uke 36:  Gjennomsnitt:  

Av 129 barn: 20 barn med fravær. Av 35 ansatte: 6 ansatte med fravær 

Personalet skal ikke være i bhg med symptomer, og de skal testes. Dette bidrar til 2-4 

dagers fravær. Vi opplever derfor mere fravær av ansatte nå, enn tidligere. Vi er pga av 

denne situasjonen avhengig av rask melding om fravær av barna slik at vi kan organisere 

bruk av personalressurs og bruk av vikarer på en hensiktsmessig måte. Dette har 

konsekvenser for økonomi, organisering personal og pedagogisk innhold. 

 

2. Renhold og hygiene 

- Erfaringer fra foreldre: 

Ingen videre kommentar på dette, ikke så mye å tenke på for foreldre: vi vasker hender når 

vi går fra hjemmet og når vi kommer i bhg. God løsning på sprit utenfor gjerdet. Viktig at 

det er tydelig slik at foreldre vet rutinen og hvor desinfeksjonen står. Bhg må avgjøre hva 

som er best, med tanke på renhold og hygiene. Opp til bhg å avgjøre ift tid og ressurser og 

med tanke på renhold og hygiene.  

Matpakker:  

Går greit, litt mere jobb for foreldre, men går fint. 

Går greit å smøre matpakker for en god sak, for denne dugnaden. 

Tenker at det blir en stor ulempe å innføre matlaging av lunsj på bhg, som går på 

bekostning av tid sammen med barna, så foreslår at vi fortsetter med dagens ordning. 

Forstår at matlaging krever endel kjøkken funksjoner og rutiner som kan være vanskelig å 

følge på dette nivå.  

 

Fra barnehagen:  

Vi fortsetter med de gode hygiene og renholdsrutinene vi innførte i vår. Ansatte har dette 

fastsatt inn i sine arbeidsoppgaver som foregår i løpet av hele dagen.  

Mat og måltid: 

- På kjøkken og ved matservering kreves ekstra godt renhold og gode rutiner. Vi har siden 

innføring av gult nivå servert fruktmåltid/knekkebrød(brød) og melk til ett måltid. Dette 



 

fungerer godt, da dette lettmåltidet ikke krever de samme kjøkkenfasiliteter og samme 

ressursbruk som ved tilberedning, servering og opprydding av lunsj.  

- Barnehagene har ikke de kjøkkenfunksjonene og nødvendige fasiliteter som vi er avhengig 

av for å opprettholde smittevernrutiner på gult nivå. På Sollia: ett felleskjøkken med en 

oppvaskmaskin. På Risvollan: ett felleskjøkken på småbarn og ett på storbarn med 

oppvaskmaskin. Dette krever samarbeid på tvers av avdelinger og bruk av rom og 

materialer på tvers av avdelinger.  

- Bruken av ressurser knyttet til andre smitteverntiltak gjør at personalet er mere 

fraværende fra barna.  

- Barnehagen ønsker å fortsette med matpakker til frokost og lunsj og servering av 

frukt/knekkebrød(brød) til lettmåltidet kl 14. Melk serveres til ett måltid.  

- Organiseringen av matlaging og gjennomføring av måltidene er stadig til vurdering. 

 

Bursdagsfeiring i barnehagen:  

Fokuset er feiring av bursdagsbarnet, gjennom aktiviteter og fellesskapet i gruppa. Dersom 

barna ønsker det serveres smoothie eller smoothie is.  

 

3. Kontaktreduserende tiltak: 

- erfaringer fra foreldre: 

Utfordrende i oppstart og tilvenning, med flere foreldre inn samtidig.  

I garderobesituasjonen: foreldre må minnes på ift foreldre i garderoben, kan være litt 

mange der samtidig. 

 

Fra barnehagen: Vi organiserer barna i avdelinger. Pga antall barn på avdelingene Maur og 

Meis(på Risvollan) må barna der deles i to grupper. To avdelinger/grupper kan samarbeide 

deler av dagen. Barna har faste rom både inne og ute.  

Vi har utfordringer med gjennomføring av felles møter på barnehagen. Har fram til nå hatt 

avdelingsmøter på kveldstid. Økonomisk er dette ressurskrevende. Vi skal vurdere hvordan 

vi kan organisere for møter på dagtid.  

Fremdeles viktig med avstand i garderoben og å følge med på riktig antall foreldre og barn i 

garderoben ved levering og henting.  

 

Foreldremøtet i september/oktober.  

Invitasjon sendes fra avdelingen på meldeboka.  

 

Smitteverntiltak på foreldremøtet: 

- avdelingsvise møter for alle avdelinger unntatt Kreklingtoppen og Maur. De avdelingene 

deles for 2015 barna og 2016 barna.  

- Kun 1 foreldre pr barn.  

- Påmelding via meldeboka med frist. Vi vil med utgangspunkt i antall påmeldte vurdere 

lokale. Enten inne eller ute.  

- ikke over 20 stk i samme rom. Minimum 1 meters avstand.  

- kun 1 times møte 

- ingen servering  (ha gjerne med kaffe/te til deg selv) 

- hold avstand og vask hender 

- dersom ansatte eller foreldre er syke kan de ikke delta 



 

 

sak 18/20 Nye retningslinjer for Brukerråd/Samarbeidsutvalg.  

Brukerrådsrepresentanter. Sak fra forrige møte.  

For å sikre et samarbeid med foreldre skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. I Tk er 

samarbeidsutvalg definert som brukerråd pr dd. Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget velges av foreldrerådet. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende 

og samarbeidende organ. Samarbeidsutvalget(SU)består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver 

gruppe er likt representert.  

Blakli barnehager, består av to barnehager, og  vil organiserer dette slik framover: 

 

Sollia barnehage:  

● Brukerråd Sollia: 2 foreldre og 2 ansatte: Velges for 2 år. En foreldre er kontaktperson. 

● FAU Sollia: Foreldrerådets arbeidsutvalg( tidligere FRU) 1 foreldre pr avdeling. Velges for 2 år. 

Ansvar for kontaktskapende tiltak som dugnad, markeringer og andre arrangement som skaper 

kontakt mellom familier og barnehagen.  

 

Risvollan barnehage:  

● Brukerråd Risvollan: 2 foreldre og 2 ansatte: Velges for 2 år. En foreldre er kontaktperson. 

● FAU Risvollan: Foreldrerådets arbeidsutvalg( tidligere FRU) 1 foreldre pr avdeling. Velges for 2 år. 

Ansvar for kontaktskapende tiltak som dugnad, markeringer og andre arrangement som skaper 

kontakt mellom familier og barnehagen.  

 

Blakli barnehager: SU Blakli barnehager 

● Koordinerende samarbeidsutvalg for å sikre felles retning og utvikling for enheten. 

Samarbeidsutvalg(SU) Blakli barnehager består av brukerråd Sollia og brukerråd Risvollan.  

 

 

 

Barnehageåret 2020/2021:  

organiseringen av valg vil skje på denne måten i høst: årsak, smittevern og vår organisering av 

foreldremøter:  

 

Sollia bhg:  

Brukerråd: 

● Siri Marie Skaftun - foreldrerepresentant storbarn. Kontaktperson for Sollia bhg 

● Valg: Foreldrerepresentant fra Tyttebærhaugen velges på foreldremøtet.  

 

FAU(tidligere FRU): 

● Styrer tar kontakt med alle som satt i FRU i fjor. 

 

Risvollan bhg: 

Brukerråd: 

● Nils Arne Holm - foreldrerepresentant småbarn.  
● Valg: Øivind Aunøien - foreldrerepresentant storbarn - tar gjenvalg for to nye år. Er kontaktperson 

for Risvollan. 
- Dersom andre ønsker å stille til valg ønsker vi en representant fra foreldre til barn født i 



 

2016. Gi beskjed til styrer, i løpet av uke 38, om du stiller til valg.  
 
FAU(tidligere FRU):  

● Styrer tar kontakt med alle som satt i FRU i fjor.  
 
sak 19/20 Informasjonssaker 

- Vedlikehold Sollia barnehage.  

Småbarn: Skifte av gulvbelegg, dører med vindu, skifte av lys og noen vegger skal males. 

Som endel av en langsiktig plan er uteområdet oppgradert. Det er opparbeidet plen og 

grøntområder, asfalt og grusing av stier, fjernet en ikke godkjent sklie og tilført ny sklie i 

bakken, lekeapparat for de yngste barna, ramper og platter utenfor Blomstertunet og på 

baksiden i forbindelse med matlevering og bruk av verandadør for Kreklingtoppen. 

Barnehagen er veldig godt fornøyd.  

- Årshjul foreldre 

Kommentarer fra foreldre:  

- oversikt grupper: som sendes ut til foreldre: slutten av mai eller begynnelsen av 

juni 

- svømming: ønsker ett svømmetilbud til de eldste barna, ser hvor viktigheten av 

dette. Vi tar det med oss, og skal diskutere det, sett opp mot kohorter, smittevern 

og ressursbruk personalet. Kan også vurderes ett korterer/begrenset/redusert 

tilbud. 

- Sommerstengt 3 uker: det er en utfordring for mange familier, men også for oss 

som organisasjon ifb med gjennomføring av 4 uker ferie for personalet. Dette er ett 

innsparingstiltak i Trondheim kommune. Foreldre kan spille dette inn i KFU for alle 

foreldre, https://www.trondheim.kommune.no/kfb/, Nils Arne kan ta kontakt. 

Årshjul sendes til foreldre.  

 

sak 20/20 Eventuelt  

- Gruppesammensetninger på Maur( Risvollan): blitt noen endringer denne høsten: 

Det er flere hensyn å ta. Høsten organiseres slik; 4 og 5 åringer fordelt på to 

grupper, vil etter jul bli mere alderslike grupper pga plan for overgangen til skolen.  

- Uteområder i grupper og kohorter:  

Viktig med utfordringer for barna ute. Hvordan gjøres dette med tanke på faste 

områder ute og inne?  

På gult nivå:  barn kan bruke samme uteområde som en annen avdeling når denne 

avdelingen ikke er tilstede. Rullering av avdelinger på uteområdet. Samarbeider om 

feks bruk av disse, rutsjebane, sykling. Barnehagen prøver å være på endel turer 

utenfor gjerdet.  

 

 

Kontaktpersoner: 

Risvollan barnehage: Øivind Aunøien mobil 984 40 439. Epost:  oivindaun@hotmail.com 

Sollia barnehage: Siri Marie Skaftun mobil 970 11 984. Epost:  siri.skaftun@gmail.com 
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