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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte 

Dato: 290412 

Tidsrom: kl.1930-2130 

Sted: Brøset bhg 

Til stede: Lise, Jorunn, Trude, Hilde, Bjørn Tore, Therese, Mbassey, Marit, og Guro 

Forfall:  

Referent: Trude og Lise 

Kopi til:  

 

 
Sak 8/12 godkjennt referat fra 24.januar ok. 

Sak 9/12 Ny årsplan, vi går gjennom innholdet og kommenterer disse. Planen er skrevet for årene 2012-
2013. Planen leveres ut til foreldre i løpet av uke 15 

Sak 10/12 Vi er i gang med å fordele barn på basene. I år ber vi om tilbakemelding til foreldre som har barn 
som skal starte på storbarnsbasene våre om hvilke skolekrets barna tilhører. Vi vil legge vekt på å fordele 
barna på storbarnsbasene etter hvilke skole de skal starte på når den tid kommer. Dette er et ledd i å gjøre 
overgangen fra barnehagen til skolen smidig og god. Og at så mange barn som mulig har noen venner de 
kjenner fra barnehagen som skal på samme skole.  

Det blir også holdt et foreldremøte for de foreldrene som har barn som skal bytte fra små til storbarns base 
til høsten i løpet av mai.  

Sak 11/12 diverse orienteringer: 

 Regnskapsrapport for jan, feb – driftsbudsjettet er noe redusert i år og vi styrer mot å gå i kr 0,- ved 
årets slutt.  Vi fikk med oss kr 200 000,- fra fjor- års budsjettet. Vi har ikke tatt stilling til hva disse 
kronene skal brukes til enda.  

 Kostpenger: vi bruker pr. i dag mindre penger enn hva vi tar inn. Vi har startet med å tilbrede fersk 
mat og grønnsaker, ikke halvfabrikata. Vi har et pedagogisk innhold rundt varmmat tilbedringen 
hvor det rullerer på hvilke barn som deltar fra basen. Da er det kutting av grønnsaker, måling av 
innidigrenser, dekking og vasking av bord og rydding i etterkant. Det variere fra alder til barna hvor 
delaktig de kan være, men det er stor stas for alle alderstrinn å få delta på dette.  

 Medarbeiderundersøkelsen: Høy svarprosent, det går litt opp og ned på resultatene sammenlignet 
med 2010 undersøkelsen. På noen svar er vi også lik som sist. Lise går gjennom hovedområdene for 
oss, og forteller hvordan vi jobber internt med oppfølging av resultatene. Lise gjennomgår 
resultatene på basemøte for alle basene, på møte i arbeidsmiljøgruppa og alle ansatte skal ha en 
medarbeidersamtale med utgangspunkt i denne medarbeiderundersøkelsen.  

 Ti –Kvello: Enheten har vært med på prosjektet Ti-kvello som omhandler tidlig innsats for å fange 
opp barn med ulike støttebehov. Nå i mai er det siste runde med observasjoner fra Barne- og 
familietjenesten Lerkendal som kommer og foretar observasjoner på basene Gåsedammen og 
Steinbruddet. I dette ligger også tilbakemelding til styrer og fagleder på vår interne organisering og 
innhold på disse basene. Barnehagen har hatt et positivt og lærerrikt samarbeid med Barne- og 
familietjenesten. 
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 Miljøservice: Vi har hatt flere møter med renholderne denne vinteren som vasker på Brøset bhg og 
områdeansvarlig for medarbeiderne fra Miljøservice. Vi har ikke klart å samarbeide så godt som 
ønskelig, men nå ser det ut til å gå bedre etter at vi har avklart forventninger til hverandre, samt en 
gjennomgang av arbeidsinstruksen til renholderne.   

 En forelder fra Steinbruddet ønsker at basen blir flinkere til å følge opp barna på toalettet. Det er 
ofte urin på gulvet og det lukter vondt. Personalet vil snakke med barna og ta et lite ”do-kurs” vi 
håper det blir bedre da. 

 Sak 12/12 Nytt møte i Brukerrådet er tirsdag 050612. kl. 1930-2130.  

 

Trude og Lise 

 


