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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte - Brøset barnehage 

Dato: mandag 10. september 2012 

Tidsrom: kl 1930-2130 

Sted: Brøset barnehage 

Til stede: Liv Hege Martinussen, Guro Haugskott, Marit Kristiansen, Mbassey Rustan, 
Trude Sjøhagen Nordgaard og Lise Garvik 

Forfall: Bjørn Tore Strømmen, Therese Aasgaard 

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: alle repr.+ vara og et eks. til hver base 

 

 
Sak 15/12  møtereferat fra 5. juni 2012 godkjent 

Sak 16712  valg av 3 nye Brukerråds representanter fra februar 2013. Bjørn Tore, Marit og 
Guro har i februar 2012 sittet i 2 år som representanter i Brukerrådet. Vi trenger 1 repr. med vara fra 
Bekkdalen, her ønsker Marit å stille til gjenvalg, 1 representant m/ vara fra Steinbruddet og 1 representant 
m/ vara fra Gårdsbruket, her ønsker Guro å stille til gjenvalg. Valg skal skje på foreldre møter i september. 

Når det gjelder barnehagens Arbeidsutvalg (AU), så har det vært vanskelig å få til et aktivt AU. Det må også 
velges 2 nye representanter fra hver base, 8 totalt på foreldremøtene i høst. Det ble diskutert ulike forslag 
til hvordan vi kan få til et aktivt AU. 

Vedtak; Mbassey Rustan tar på seg ansvaret å få i gang et AU når vi har fått valgt representanter fra hver 
base. Brukerrådet ser for seg at et AU deler seg slik at den ene halvdelen er for bygg A (småbarn) og den 
andre for bygg C. Lise lager et lite skriv som sendes ut til foreldre i forkant av foreldremøtene for å 
orientere om valget og hva slags oppgave som AU har. Brukerrådet ser for seg at AU kan arrangere 1 felles 
arrangement for alle en gang i året og et for hvert bygg.   

Sak 17/12  diverse orienteringer 

  -regnskap 2. tertial; en rapport som ble en utfordring fordi den ikke innehold helt 
reelle tall, verken trekk for lønn i forbindelse med streiken eller ny lønn etter ny tariff var lagt inn i 
rapporten. Men vi kalkulerer med 2 % mindreforbruk. Dette må vi ta forbehold om når reelle tall legges inn 
i september rapporten og nytt budsjett fra 15. september er lagt inn. Når det gjelder kost så er inntektene 
pr. 5. sept. kr.330.000,- og utgifter kr. 331-000,-. Så kost er kalkulert med å gå i balanse. 

  -tilvenning/oppstart i høst; både Bekkdalen og Gåsedammen er nå fylt opp med 
barn. Steinbruddet har måttet ta inn 2 barn født i 2010. Gårdsbruket mangler 3 plasser. 

Brukerrådet kom med tydelige tilbakemeldinger på nye vikarer som ikke presenterer seg for foreldre og 
opplevelsen av at vikarer ikke følger med barna i uteleiken. Viktig at alle voksne følger med barna når de er 
ute. 

Når en base har møte og en annen base har ansvar for nabobasen, så må det være noen som tar i mot barn 
som kommer senere etter at faste voksne på basen har gått på møte. 

Foreldre ønsker også at når barn kommer om morgenen så hilser den/de voksne som er på basen 
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Det er viktig at foreldre gir tilbakemeldinger til de pedagogiske lederne på sine barns grupper når det er 
noe foreldre er misfornøyd med. 

Trude og Lise tar dette opp med pedagogiske ledere på basene. 

 

Sak 17/12  eventuelt 

- Nytt møte i Brukerrådet er 6. november kl 1930-2130 

 

 

 

 

Lise Garvik 

 


