Møtereferat; Brukerråd og Fru
Møtet gjaldt

Første del, felles med FRU og Brukerråd
Siste del, Brukerråd

Dato

Mandag 18. mars 2019

Tidsrom

17.00 - 17.45(felles)
17.45 - 19.00(delt)

Sted

Risvollan barnehage,

Til stede

Medlemmer av Fru og brukerråd

Forfall

meld til Bente Brissach

Sak 1/19: Foreldremøte 8. og 9. april. Tema: Trygghetssirkelen. Forelesning fra kl 18.00 - 19.30.
Sted: Risvollan borettslag hus/Risvold.
Innholdet på foreldremøtet: Trygghetssirkelen; Et satsningsområde i TK - i alle barnehager.
Kompetanseheving for ansatte. Skape en felles forståelse for foreldre og barnehagen. Utgangspunkt for
dialog og samarbeid mellom barnehagen og foreldre/foresatte omkring temaet.
En arena for foreldre å bli kjent - småbarnsavdelingen og storbarnsavdelingen er samlet på hver sin kveld.
Fra kl 19.30 - 20.00:
● Innhold: Tanker fra FRU og Brukerråd:
Avdelingsvise smågrupper med caser fra foredraget. Barnehagen lager saker som foreldre kan
reflektere rundt. Blir kjent gjennom å snakke om det felles tredje. Skolestarterforeldre kan
eventuelt sitte sammen med foreldre fra samme skolekrets (avhengig av hvor mange som kommer)
Praktiske forberedelser, servering, opprydding:
FRU tar ansvar for å engasjere foreldre til å sette frem stoler på mandag 8. april og rydde vekk stoler på
tirsdag 9. april. Tar også ansvar for servering. Kjøkken med alt utstyr som kaffetrakter og kopper er
tilgjengelig. Opprydding begge kvelder.
Antall påmeldte til foreldremøtet begge dager sendes til Vala Egilsdotter Murdin iløpet av uke 12.
Sak 2/19:
● Mai - gjenbruksmåned.
Hensikten; Økt miljøbevissthet. Fokus på gjenbruk og bærekraftig utvikling for barn, foreldre og ansatte.
Pedagogisk innhold knyttet til målet.
Sommerfesten 13. juni 2019.
Barnehagen ønsker endring av dato til 13. juni pga av kurs for 5 ansatte den 12. juni. Det er mange
forberedelser samme dag - vikarer kan ikke utføre disse oppgavene.

Felles sommerfest 13. juni fra kl 16.00 - 18.00. Sted; Risvollan barnehage.
Ingen kommentarer fra FRU og brukerråd på endring av dato.
Gjenbruk/byttedag - på sommerfesten. Informasjon kommer senere.
Gleden ved å gi - Gleden ved å få - Gjenbruk er gøy
Utstilling fra hver avdeling med utgangspunkt i maimåned - ansvar barnehagen.
Felles sang kl 16.00 - åpning av festen - ansvar barnehagen.
Mat og servering/kafe; ansvar FRU
-

i 2018: KAFE: Overskuddet ble øremerket i samsvar med miljøperspektivet. I forhold til bruk av
dette overskuddet, se sak 3 i referat fra brukerråd. Ønskes at bhg skal dokumentere til foreldre hva
man har brukt pengene på, gjerne gjennom en ukeslutt. Viktig for barnehagen at barn er med på
prosessene,- fra frø til plante, derfor mere hensiktmessig å så frø nå på våren, enn på
midtsommer/høst.
Gjennomføring i forhold til kafe/servering: FRU tar nytt møte når flere detaljer er på plass.

-

● Dugnad i uke 19.
Kontaktpersoner i bhg - og fru.
Geir Morten - Risvollan bhg. Vala Egilsdotter Murdin-FRU
Line - Sollia bhg. Camilla Hildrum- FRU

Brukerråd fortsetter:
sak 3/19. Referat Brukerråd 17.10.18
https://docs.google.com/document/d/1195omzivSTunpO4-35kYvpAqPlK7yt54ZafoieBGoVc/edit
Ingen kommentarer til referatet.
sak 4/19. Prosessen med utsettelse av bygging Risvollan barnehage. Forbedringstiltak i den midlertidige
barnehagen. (informasjon påført etter samtale med Vidar Kvamstad 22.mars)
● Det er nå to grunneiere på senterområdet (Rema og Coop). Tidligere eier Ica har solgt til Coop
●

Det skal utarbeides en felles reguleringsplan for senterområdet og barnehagetomta - tidligere
har det vært ulike reguleringsplaner og en av årsakene til de store utfordringene.

●

Trondheim kommune samarbeider med Rema og Coop. Tomtegrensen for barnehagen og
tilliggende nærmiljøanlegg er avklart. Rema og Coop endrer sine tomtegrenser innbyrdes. Dette
er en positiv utvikling - det er satt mål om å bli ferdig med felles reguleringsplan i 2020.

●

Ledelsen og ansatte på barnehagen ble veldig skuffet etter at bystyret la inn utsettelsen av
byggestart for barnehagen. Barnehagens ledelse har kommunisert dette opp til rådmann og
økonomidirektør. Barnehagens stemme er hørt. Vi hadde forventet byggestart høsten 2019 og
var godt igang med denne prosessen sammen med prosjektleder, arkitekt og fagstab innenfor
det fysiske læringsmiljøet.

●

På forhånd hadde rådmannen sendt tydelige signaler om forventet bygging fra høsten 2019.
Dette hadde skapt store forventninger hos barnehagen, som også var formidlet videre til
foreldre. Rådmannen har beklaget dette.

●

Brukerråd har vært involvert i saken ved kontakt med ledelsen, rådmannen, politiker og media.

●

Det pågår planlegging av forbedringstiltak i den midlertidige barnehagen, der planen er
gjennomføring før sommeren.

Foreldrerepresentanter i brukerråd skal innhente informasjon fra Risvollan borettslag. Hvilken påvirkning
har Risvollan borettslag, finnes det “en propp” i systemet? Kan behovet om ny Risvollan bhg meldes som
sak på generalforsamling, der foreldre har påvirkning?
sak 5/19. Saken utsettes til neste brukerråd pga av flere evt saker.
sak 6/19. Informasjonssaker:
●

Gjennomgang - organisering av barnegrupper og bemanning.
Barnegrupper og bemanning
Innspill fra brukerråd; informasjon til foreldre om hvem de ansatte på ny avdeling er, kanskje i form
av presentasjon på foreldremøte på våren. Barnehagen tar med seg innspill videre.

●
-

Foreldreundersøkelsen - planlegging av veien videre med Brukerråd.
Gjennomgang av resultat på hver avdeling er gjennomført.
Handlingsplaner fra avdelingene er gjennomført.
Informasjon til brukerråd; resultat av undersøkelsen, våre forslag til nye tiltak - til diskusjon i
brukerråd på neste møte.

●

T ilsyn miljørettet helsevern
Avventer rapporten fra miljøenheten i Trondheim kommune. Informasjon på neste brukerråd.

sak 7/19 Evt.
1. Innmeldt sak: Det gjelder stengningstid. Evt få vurdert at bhg har åpent til 16:45/17. Grunnet mange
foreldre som har arb.tid til klokken 16 og veldig stress med å få ungene fort nok ut før klokka 16:30 blir det
lett et problem for mange i dag.
Barnehagens rammer: Ansatte har 7,5 timers arbeidstid som skal fordeles i en barnehagens åpningstid på
9,5 timer. Ansatte går vakter tilpasset og fordelt i hele åpningstiden. Dette betyr at vi er tre ansatte( på
Sollia) mellom kl 9.30 og 14.00 - avhengig av antall bhg.lærere på avdelingen. En endring til feks 10 timers
åpningstid vil medføre lengre periode med færre ansatte. Innenfor ansattes arbeidstid skal alle ha 30 min
pause hver dag. Barnehagelærere skal ha minimum 4 t planleggingstid og assistenter 1 time planleggingstid
pr uke. Vi har ulike krav til oss som ansatt og barnehage, dette innebærer kompetansehevingstiltak, pålagte
møter og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, samt foreldresamarbeid. Alt skal foregå i
arbeidstiden, noe som har betydning i bruk av ressurser, økonomi og ansattes tilstedeværelse i
barnegruppen. For fire år siden ble åpningstiden endret fra 7.15 til 7.00 på Sollia bhg.
En uformell undersøkelse den siste uken forteller oss at ca 10 barn kommer til barnehagen mellom kl 7.00 7.15. Ca 10-12 barn er på barnehagen mellom kl 16.15 - 16.30.
Barnehagens vurdering:

-

Barnehagen har åpningstid på 9.5 timer hver dag. Det medfører for store konsekvenser å utvide
åpningstiden. Vi prioriterer tilstedeværelse av ansatte når det er flest barn tilstede.
Vi tar denne saken videre på neste brukerråd.
2. Innmeldt sak; Innføring av vognvakt eller hyppig tilsyn av sovende barn i barnehagen. Dette spesielt med
tanke på barn som døde i barnehage i Bergen. Barnet hadde forsøkt å komme seg ut av vogn og blitt
hengende i vognselene. Barnet ble kvalt. Dette har det vært mye om i media, og flere barnehager har
gjennomgått sine rutiner og innført vognvakt i ettertid.
-

Gjennomgang barnehagens rutiner:

Rutine fra Trondheim kommune:
Når

Hva

Ansvarlig

Kommentar (evt. lenker)

Barn sover/hviler ute
eller inne i
barnehagen

Barnehagen skal utarbeide
rutiner for forsvarlig tilsyn

Enhetsleder

Lag en sjekkliste som dokumenterer
når tilsynet er utført, eks hvert 15
min.Sjekk løse gjenstander som
hårstrikk, seler og spenner.

Barn sover ute i vogn

Vognen skal være skjermet for
vær/vind/sol og større barns
aktiviteter

Avdelingspersonale

Sjekk seler
Ikke tepper over vognen
Myggnetting, Bremser

Når det er for kaldt til
at barn kan sove ute i
vogn

Barnehagen skal ha plass inne i
barnehagen slik at barna kan
sove der

Enhetsleder/avdelingsleder/

Felles rutine Blakli bhg
https://docs.google.com/document/d/1vab7UxTcnlMhWm2Lj3PTw3afXUlbEXLdHhY5o8t5Ckc/edit
Tilpasset rutine for hver avdeling, eksempel fra Rutine småbarn Sollia:
https://docs.google.com/document/d/1q0NSyHLDlmWbt7uXoOItWl9-FChDl3bcJBGJGoIZjek/edit?ts=5c8f71
ac
-

-

Informasjon til foreldre ang sikkerhet og kvalitet på vogner og seler: Har vært gjort ut fra behov.
Skal inn i fast rutine ved foreldresamtalen oppstart nye barn.
Dette er opp til vurdering fra barnehagen;
Soving inne på madrass for alle barn (evt kun 2 og 3 åringene) - med sovevakt i rommet og/eller via
innsyn gjennom glassdør/glassvegg.
Kommentar/spørsmål fra brukerråd: Å ha en vognvakt som fører kontinuerlig tilsyn med barna
under soving - på hvilken måte får dette konsekvenser for ressursbruken?
Har konsekvenser for ressursbruken, men samtidig er vi veldig opptatt av sikkerhet. De største
utfordringen er når barn sover på ulike tidspunkt og på ulike steder. Vi har risikovurdert soving og
hviling. Nye rutiner har blitt utarbeidet med bakgrunn i disse vurderingene.

3. Innmeldt sak; Utbedring av uteareal i Risvollan barnehage bør inkludere mer grøntareal. Barna er over
akseptabelt støvete etter å ha vært ute. Ikke skitne, som man bør forvente av barn som leker ute. Men dekt
av støv. Busker, trær og planting av plen der det nå er grus og asfalt er ønsket. Foreldre har også gitt penger
til utbedring av grøntareal. Så det burde skje snart. Barna kan være med og plante og vanne hvis det ikke
blir avsatt ressurser til det. Det er det læring og glede i. Men FRU samlet inn penger til dette i fjor.

- Innsamlet fra FRU juni 2018 i forbindelse med Sommerfesten/Gjenbruksdagen kr 3059;Disse midlene ble etter avtale med FRU satt til utvikling av Grønt Miljø for begge husene.
Sollia: Noen av midlene inngikk som endel av utviklingsprosjektet som vi jobbet med juni 2018 i samarbeid
med DMMH. Grønnsakshagen (frø og kasser til vekster)startet vi på i juni 2018. Ikke heldig resultat. Vi skal
fortsette våren 2019.
Risvollan: Vi hadde ikke kapasitet til oppstart med innkjøp og gjennomføring etter sommerfesten 2018, og
valgte å utsette dette til våren 2019. Mest hensiktsmessig tidspunkt å så på.
For barnehagen er det viktig at barna er med i hele prosessen.
-

-

-

Barnehagen er enig i at det er for grått og mye sand på begge barnehagene. Sollia har vi begynt en
plan for utvikling og kom i gang i fjor. Hovedvedlikehold om 2 år. Risvollan bhg - det er en
midlertidig bhg og vedlikehold har ikke blitt prioritert her. Vi skal igjen melde behovet til drift og
vedlikehold.
Fjerning av asfalt. Dette er ikke ønskelig fra barnehagen. Asfaltområdet brukes til bl.a ballspill og
sykling. På vinteren er det et godt underlag for skøytebanen - som er veldig populært og en viktig
pedagogisk arena for oss.
Utvikling av plen. Barnehagen er enig i at det hadde vært fint å fått tilbake grøntarealene som
dessverre har blitt nedslitt i løpet av perioden vi har vært her. Det tar lang tid å bygge opp en sterk
plen som barn kan bruke. Dette området må stenges av og vi er avhengig av hjelp fra
driftsavdelingen for å utføre arbeidet. Vi skal igjen melde behovet til drift og vedlikehold.

Pengene fra sommerfesten 2018 ønsker barnehagen å bruke til:
- Bærbusker og trær (for Risvollan må vi tenke på at vi kan ta det med oss til Nye Risvollan)
- Skape små arena/rom for grønne vekster - for å skape et inntrykk av mere frodighet og farger estetikken.
- Grønnsakshage (frø, planter og jord) - barns deltagelse.
Tanker fra brukerråd: Enig i valgene. Viktig å formidle til foreldrene.
4. Innmeldt sak; Mindre Barne-TV-titting i barnehagen. Med mindre det er til spesielle formål. Ansatte har
sagt at barne-TV brukes for ro og for å avlede barna. Synes vi det er greit?
Vi har innhentet opplysninger om hvilken praksis barnehagen har. Det har noen ganger foregått i
forbindelse med å skape en god overgang mellom måltid, bleieskift og påkledning - og på slutten av dagen.
Dette er tatt opp i ped.ledermøte. Vi har diskutert og reflektert ut fra innhold i rammeplanen knyttet til
barnehagens digitale praksis.
Dette skal vi jobbe videre med i barnehagen:
●
●
●

Øke bevisstheten rundt vår digitale praksis.
Hvordan legger vi til rette for at barna kan utforske, leke og lære ved bruk av digitale verktøy?
Hvordan barn skal være aktive deltagere - og ikke passive mottakere.

