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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte v/ Brøset barnehage 

Dato: tirsdag 5. juni 2012 

Tidsrom: kl 1930-2130 

Sted: personalrom 

Til stede: Marit Kristiansen, Guro Haugskott, Bjørn Tore Strømmen, Therese Aasgaard, 
M;Bassey Rustan, Hilde Larsen Trude S Nordgaard og Lise Garvik 

Forfall:  

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: alle + vara + basene 

 

 
Sak 11/12 referat fra møtet den 29. april 2012 godkjent uten merknader 

Sak 12/12 evaluering av streiken 

- Barnehagen fikk mangelfulle lister over hvem som var tatt ut i streik fra starten av, så når 
barnehagen planla organiseringen av streikeuttaket, så ble forutseningene mangelfull 

- Brukerrådet opplever at Brøset barnehage ikke er så berørt av streiken som mange andre 

- Bruekrådet synes det har vært god informasjon ut til foreldrene under streiken 

- Brukerrådet synes organiseringen av streiken har fungert godt, greit at barnehagen har 
operert med ulik åpningstid på basene 

Sak 13/12 diverse orienteringer: 

- Regnskapsrapport 1. tertial viser et mindreforbruk på ca kr. 250.000,- som vi satser på å få 
med oss over på 2012 budsjettet, har tenkt å bruke dette til bl.a innkjøp/oppgradering av 
ikt- utstyr; nye bærbare pc,er og nettbrett. I tillegg har vi planer om en studietur for 
personalet i oktober på planleggingsdagene. 

- Kost skal gå i balanse 

- Vi kommer til å bruke mer på energi enn budsjettert, årets budsjett på energi har tatt 
utgangspunkt i fjorårets regnskap som var lavt 

- Vi skal bruke mindre på vikarer fra Manpower 

- Opptak; orientering fra Trude om situasjonen pr. dato; vi har 2 ledige plasser på 
Gåsedammen, 3 ledige plasser på Steinbruddet, 4 ledige plasser på Gårdsbruket 

- Sommerferie avvikling, der det vil muligheter for å slå sammen baser, vil det bli gjort, men 
vi ser at ferien for barn er veldig spredt, så på flere baser er det jevnt med barn i hele 
sommer, målet er å bruke så få vikarer so mulig. Barnehagen har innført ferie turnus for 
ansatte, tidlig og seinferie, for å få til en mer forutsigbar organisering 

- Personal på basene fra nytt barnehage år; Lotte Skogli ut i svangerskapspermisjon, Arild 
Aunan skal over på Gårdsbruket, da kommer det inn en vikar på Steinbruddet, Line C 
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Sivertsen kommer til bake fra svangerskaps permisjon i juli. Det skal også tilsettes vikar på 
Gåsedammen i forbindelse med svangerskapsvikariatet til Hilde M Sletvik. 

- TI- Kvello; representanter fra Barne og familie tjenesten Lerkendal har vært he og 
observert barna på Steinbruddet og Gåsedammen i forbindelse med vår deltagelse i et 
prosjekt som heter TI-Kvello, der er ikke ferdig pga streiken, så de skal tilbake og observere 
en runde til, da på system. Dette prosjektet avsluttes nå i år og det har tilført barnehagen 
svært god kompetanse og kunnskap omkring betydningen av tidlig innsats for barn. 

Sak 14/12 Eventuelt 

- Orientering om øvelse barnehagen har hatt i samarbeid med Brøset sykehus 15. mai. 
Politiet var også en del av denne øvelsen. 

- Spørsmål om det blir en ny dato for felles sommerfest, det vil det ikke bli, men basene 
organisere hver for seg en avslutning, spesielt for 6- åringene. 

- Nytt møte i Brukerrådet: mandag 10. september kl 1930-2130. 

 

En riktig god sommer til dere alle! 

 

 

Lise Garvik 

 


