Referat brukerråd
Møtet gjaldt

Brukerråd Blakli barnehager

Dato

14. oktober

Tidsrom

17.00 - 18.45

Sted

Risvollan barnehage

tilstede

Øivind Aunøien, Nils Arne Holm, Siri Marie Skaftun, Nina Bjørklund, Line Hoff,
Inger Lise Brunvoll, Synnøve Øien, Bente Brissach

Forfall

Pia Perg Sjule

referat

Bente Brissach

Sak 13/19

Godkjenning referat brukerråd 29. april 2019.
Referat godkjent.

Sak 14/19

Godkjenning møteinnkalling
Innkalling godkjent.

Sak 15/19

Konstituering brukerråd. Valg av leder.
Siri Marie Skaftun valgt som leder for brukerråd i to år.

Sak 16/19
Innhold fra foreldremøtene med tema vennskap, tilhørighet og fellesskap - ansvar foreldre.
- fortsettelse av sak som ble diskutert på forrige brukerrådsmøte - enhetsavtalen.
- tema på høstens foreldremøter de to siste årene.
- gjennomgang av tanker fra foreldrene om temaet vennskap, tilhørighet og fellesskap - foreldrenes
ansvar
- hvordan synliggjøre foreldrenes tanker til alle foreldre - gjøre det vi sier at vi vil.
- brukerråd sammenfatter fra alle møtene - vi sender informasjon til foreldre, lager en plakat som
synliggjøres i garderobe, legges på hjemmesiden. Dette er en oppfordring til foreldre.
- ukeslutt: Det vil være en endring i innhold knyttet til bilder av barn, barns medvirkning, etikk, kritisk
blikk på hva vi sender fra oss. Vi vil ha fokus på aktiviteter og det barn gjør. Vi vil ha fokus på
fellesskapet og ikke individ. Bilder henges også på vegger. NOU; Åpenhet i grenseland handler om
vårt ansvar knyttet til bilder og film av barn.
Sak 17/19
-

Informasjonssaker:
Nyansettelser personal(faste stillinger):
2 stk assistent/ barne- og ungdomsarbeider fra oktober på Risvollan. Frida Ross Eide og
Kenneth Lien.
1 stk barnehagelærer fra midten av desember( økt pedagogtetthet).Majken Karlsen er vikar
fram til bhg.lærer begynner.

Sak 18/19

-

Økonomi:
Økt grunnbemanning fra august 2019. Ingen kompensasjon på budsjett denne høsten. God
økonomistyring de siste årene, har derfor prioritert å sette inn riktig grunnbemanning som
medfører økte utgifter på lønn.
Ved sykefravær eller annet fravær: vi er opptatt av kvalitet for barna - hver morgen fordeler
vi personal ut fra antall barn og avdelingens behov. Samarbeider mellom avdelinger. Færre
barn - ingen vikar. Det blir derfor viktig for oss å vite om barn ikke kommer i bhg. Det
skaper forutsigbarhet og vi kan planlegge bedre, noe som påvirker vår økonomi.
Brukerråd oppfordrer barnehagen til å informere foreldre om at foreldre sender melding på
kvelden eller tidlig på morgen, dersom barnet ikke kommer i barnehagen dagen etter.

-

Årshjul og årsplan:
Årshjul ble ferdigstilt og sendt ut i august. Innhold er laget med bakgrunn fra fjoråret. Noen
endringer; bl.a de eldste barna og avslutningen. Årsak til endring er at det har vært travelt
og mye som skjer i forbindelse med avslutningen for de eldste barna i mai og juni. Har
flyttet tidspunkt for arrangement i bhg, endret rosesermonien til sommerfest, og laget egen
avslutningstur for barna i regi av bhg.
Årsplanen: vi er igang med dette arbeidet på enheten - viktig med involvering av ansatte og
brukerråd.
- skal ferdigstilles av brukerråd i januar 2020.

-

Utbedringer det fysiske miljøet Risvollan barnehage;
De endringer som er gjennomført har virket positivt og økt kvaliteten for både barn og
ansatte. Mindre støy og forstyrrelser. Tydeligere hjemmeareal. Lettere for oss å organisere
barna - skaper større trygghet, ro, mulighet til fordypelse. Veldig positivt.

-

Nye Risvollan barnehage;
Det er god utvikling i samarbeidet ang reguleringsplanen på senterområdet.
I rådmannens forslag til handlings og økonomiplanen 2020-2023.
“Det planlegges nytt permanent anlegg for Risvollan barnehage, som har holdt til i
midlertidige lokaler siden det gamle bygget ble revet i 2007. Formannskapet vedtok i sak
159/16 at det i videre planlegging legges til grunn at barnehagen lokaliseres ved
senterområdet på Risvollan. Det planlegges oppstart bygging i 2021, med ferdigstillelse i
løpet av 2022. Den avsatte kostnadsrammen gir mulighet til å etablere et barnehageanlegg
for åtte barnegrupper samt en familieavdeling”
Dette besluttes av formannskap og bystyret før jul. Barnehagen håper at politikerne i
Trondheim kommune følger rådmannens forslag.

-

Nytt møtetidspunkt med sak godkjenning av årsplan.
Møte i januar; ferdigstillelse av årsplan.
Brukerråd medlemmene får utkastet på mail i desember. Kommentarer til enhetsleder pr
mail.
Evt. ingen evt saker er innmeldt. Leder av brukerråd vil heretter få evt saker.

