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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte - Brøset barnehage 

Dato: tirsdag den 24. januar 2012 

Tidsrom: kl 1930-2130 

Sted: Personalrom - Brøset bhg 

Til stede: Bjørn Tore Strømmen, Marit Kristiansen, Hanne Elisabeth Saugestad, Therese 
Aasgaard, Hilde Fossmo, Malin C Stenseth og Lise Garvik 

Forfall: Elin Idsøe, Arild Aunan og Trude S Nordgaard 

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: alle + 4 baser 

 

 
Sak 1/12  møtereferat fra 2. nov. 2011 ble gjennomgått og godkjent 

Sak 2/12  Brukerundersøkelsen 2011. Ble gjennomgått og diskutert, følgende kommentarer 
fra foreldre/ansatte: 

-månedsplan oppleves å komme for sent, kommer etter at måneden har begynt, noen foreldre opplever at 
selve planen er lite informativ (eks. står basedag, hva er det?). Foreldre vil ha planen før perioden/ 
måneden starter (til helga). Månedsplanen skal som regel være nok informasjon  

- ”dagen i dag” er bra, men ønsker bedre kontinuitet, men Brukerrådet tydelig på at de ønsker at 
personalet prioriterer å være sammen med barna heller enn å skrive / lage info til foreldre når det er travelt 

- viktig å avklare forventninger fra foreldre opp i mot hvilke valg, (hva og hvorfor) barnehagen gjør.  
Barnehagen har en oppgave å være tydelig på våre valg og hvorfor 

- foreldre har også et ansvar for å ta i mot/ lese den informasjonen som sendes ut 

- Brukerrådet stiller seg litt uforstående til at barnehagen går ned i skår på tilfredshet på kost. Barnehagen 
har nå en egen kostholds/matgruppe. Vi lager ordentlig varmmat en gang i uka sammen med barna. Basene 
har fått en egen oppskriftsperm og det er laget en 26 ukers meny som er felles for alle. Matlaging tar tid 
sammen med barna, men basene bruker hele dagen på dette og barna synes dette er både stas og godt. 

- når det gjelder lav skår på tilfredshet ang. stabilitet hos personalet, så har dette i perioder vært en 
utfordring, med mange ut i ulike permisjoner, sykmeldinger osv. Her har vi fortsatt en utfordring, og dette 
er barnehagen klar over. Vi må flinkere til å orientere foreldre oftere om endringer i personalgruppa, 
spesielt mtp hvilke vikarer vi bruker. Barnehagen må fortsette å være tydelig på forventninger til at vikarer 
presenterer seg overfor foreldre 

- foreldre stiller spørsmål om renhold i garderobehyller når det er ryddet i banas hyller før helg. Det skal 
vaskes i hyllene på mandag, bhg har hatt møte med renhold og skal ta med dette tilbake til neste møte i 
februar. Viktig at foreldre fortsatt rydder i hyllene til helga, også mtp å få ryddet i barnas klær 

Sak 3/12 årsplan; orientering om prosess og innhold. Skal jobbes med denne på planleggingsdagen og 
Brukerrådet skal få den endelige årsplanen lagt fem på neste møte. Bla. skal det jobbes med miljø/ 
sertifiserering med Grønt flagg, kildesortering, strømsparing. Gjenglemte, flotte klær som ingen ”eier” skal 
vaskes, sorteres sammen med barna. I Ortenhuset skal det lages ”butikk” som gir bort klær til foreldre(ev. 
byttes)/ gis til en frivillig organisasjon. Dette skal skje i løpet av våren. Foreldre kan også gi bort klær til 
barnehagen i 0-6 års alder. Klærne skal være hele og rene.  
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I årsplanen skal vi ha mer fokus på bla tradisjoner og ha et bedre samarbeid om dette internt på huset ved 
f. eks faste komiteer på tvers av baser. Brukerrådet er positiv til at barnehagen tar med barna i kirka før jul. 
Men viktig at de foreldre som ikke ønsker det, får et tilbud til sine barn i barnehagen den dagen. 

Sak 4/12 Lederavtalen 2012, orientering og gjennomgang. Lederavtalen skal avspeile aktiviteten som 
pågår og skal henge sammen med årsplanen 

Sak 5/12 Saker fra Guro og Gårdsbruket; foreldre får for lite info når ansatte blir borte/ syke/ 
/permisjoner og misfornøyde foreldre med Luciafeiring + oppbevaring av ski til barna.  Barnehagen 
skjønner tilbakemelding fra foreldrene. Det var en svært spesiell personalsituasjon på Gårdsbruket i høst, 
mange ble borte samtidig. Det ble gjort vurderinger av dette hele tiden mtp løsning og styrer ønsket ikke å 
gå ut med informasjon til foreldre før alt var helt klart. Det barnehagen kunne ha vært bedre på var å gi 
beskjed til foreldre om de kortvarige løsninger vi gjorde mtp bruken av ulike vikarer. 

Luciadagen er evaluert internt og den ser vi ikke fungerte slik intensjonen var. Det skal nedsettes en komité 
som skal samarbeide om Lucia feiring i 2012.  

Skistativ: vaktmester er i gang med å lage et ”skistativ” uten for Gårdsbruket og Steinbruddet som barna 
kan sette skiene sine i. Vi det håper vi blir en bedre løsning enn det som har vært.  
Foreldre har ansvar for å ta med barnas ski hjem. 

Sak 6/12 diverse orienteringer. 

Årsregnskap 2011, barnehagen har et mindreforbruk på ca 200.000,- som vi får med oss over på 2012 
budsjettet. Vi bruker mer på kost enn det som er inntektene. Barnehagen bruker en del kaffe/te, frukt, 
kjeks/mat osv til interne møter, besøk, planleggingsdager. Prisen på mat er gått opp, det kjøps inn mye 
frukt og grønnsaker. 5 års jubileet kostet en del, alle fikk mat den dagen og det var mye god mat som ble 
klaget. Barna får nesten 3 fullverdige måltid for dagen. Fruktmåltidet på ettermiddag inneholder 
knekkebrød, riskaker og brødskive i tillegg til frukt/grønnsaker. Barnehagen dekker merforbruket på kost, 
kostkontingenten sal ikke økes. 

Budsjett 2012; barnehagen får et redusert driftsbudsjett, budsjett på vikarer, energi og varer/tjenester er 
redusert med ca kr. 163.000,-. Det krever at vi prioriterer enda mer hva vi bruker pengene til 

Årsrapport for Brukerråd 2011 sendes inn til rådmannen innen 31. januar. 

Sykefraværet har gått ned. 11 % i 2011 mot 16, 5 % i 2010. 

Sak 7/12  eventuelt 

-diskusjon rundt åpningstider i mellom jula. Det viser seg barn som skal være her i mellom jula enten ikke 
kommer eller at de kommer senere på morgenen og blir hentet før stengetid. Spørsmålet fra barnehagen er 
om vi kan redusere åpningstid i mellom jula (f.eks fra 0730-1630) hvis foreldre ikke har behov for ordinær 
åpningstid. Brukerrådet skal tenke på dette og vi tar dette opp til endelig avgjørelse i løpet av våren.  

- Brukerrådet gir barnehagen veldig positiv tilbakemelding på mappene til førskolebarn og 
avslutningsfesten for de som begynte på skolen i høst. I hverdagen er det ofte lett å glemme all den positive 
jobben som barnehagen gjør og hvor viktig barnehagen er for barna og vennskap de knytter. 

 Merk: Neste møte i Brukerrådet er; 29. mars kl 1930-2130 (ikke den 22. mars som vi ble enig om) 

 

Lise Garvik 


