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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte - Brøset barnehage 

Dato: 6. november 2012 

Tidsrom: kl 1930-2130 

Sted: Brøset bhg., personalrom 

Til stede: Bjørn Tore Strømmen, Therese Aasgaard, Marit Kristiansen, M,bassey Rustan, 
Guro Haugskott, Gyda Halleberg, Kjellrid Angelshaug, Trude Nordgaard og Lise 
Garvik 

Forfall:  

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: alle + basene 

 

 
Sak 18712  referat fra 10. september ble godkjent 

 

Sak 19/12  nytt Brukerråd fra februar 2013 valgt på foreldremøter 19. og 20. september; fra 
Bekkdalen; Marit Kristiansen m/ vara Line Elisabeth Breivik Sundt – Hansen 

Steinbruddet; Ståle Gangås m/vara Ingebjørg Dybvad 

Gårdsbruket; Guro Haugskott m/vara Einar Idsø 

Disse skal sitte i to år, frem til februar 2015 

 

Så ble det også valgt medlemmer i Arbeidsutvalget(AU) fra 2012-2014, fra 

Steinbruddet; Renate S Gangås og Anniken Skogvold 

Gårdsbruket; Linda Jonassen, Anne Kristin Aksaas og M,bassey Rustan 

Gåsedammen: Therese Aasgaard og Lillian Husøy 

Bekkdalen; Oko Basta Akuffo 

 

Referat fra første møte i Arbeidsutvalget som var den 24. oktober ble gjennomgått av M,bassey Rustan.  
Det blir julemesse / førjulstreff på Brøset barnehage den 16. desember kl. 1400-1700. 
Informasjon/invitasjon kommer senere. 

Sak 20/12 Sommerferie 2013 med bakgrunn i erfaring fra både sommerferien 2012 og tidligere år. 
Erfaring over flere år tilsier at det kommer langt færre barn enn det som foreldre melder på. Bemanning i 
sommerferien er ut i fra påmeldte barn. Dette fører til en overkapasitet på personal i forhold til barn som 
kommer. Konsekvensen blir et relativt stort trykk på ferieavvikling for personalet på høsten, noe som er 
uheldig mtp oppstart av nye barn og nye grupper. 
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Brukerrådet er ønsker at barnehagen presiserer tydelig dette i ”ferielappene” som sendes ut til foreldre i 
april.  I tillegg ble det enighet at barnehagen strammer inn på antall faste voksne på jobb og sammenslåing 
av basene i juli. Barnehagen vil ta høyde for at kommer færre barn enn det som er påmeldt.  Brukerrådet 
stiller seg positivt til en åpningstid i juli fra 0730-1630.  Denne saken vil bli tatt opp igjen på møte i 
Brukerrådet i februar/mars. 

Sak 21/12  diverse orienteringer: 

- Brøset barnehage har fått kr.125.000,- fra Rådmannen som kompensasjon for 
ekstra sikkerhetstiltak ved Brøset barnehage 

- Det er lyst ut 2 vikariat som pedagogisk leder for Morten H Dahl og Hilde 
Andreassen. Vi har startet jobben med denne tilsettingen. Trine Telnes slutter 
pr. 1. januar 2013. Vi har i den forbindelse lyst ut fast stilling som assistent/ 
barne - og ungdomsarbeider, fordi vi har nok pedagogiske ledere på 
barnehagen etter barnehageloven. I tillegg trenger vi vikarer i forbindelse med 
svangerskapspermisjon /sykepermisjon fra januar 2013 

- FN- dagen; denne dagen ble veldig vellykket synes både personal og 
Brukerrådet. Stor stas med Lailas butikk, suppesalg og feiring av grønt flagg. 
NRK på besøk var også med på løfte dagen. Totalt har barnehagen fått inn kr. 
4729,- på både FN - dagen og basardagen den 10. mai i år. Disse pengene 
sendes da SOS barnebyer. Neste år tenker barnehagen å gi pengene til lokale 
formål. 

- Bjørn Tore Strømmen sørget for at Brukerrådet fikk høre innslaget fra NRK på 
nytt (lydfil som ble sendt oss fra NRK)! 

- Orientering om hva barnehagen gjorde på planleggings dagene i oktober. 
Barnehagen var på Teveltunet/ Meråker og jobbet med barnehagens 
kjerneverdier. 

 

Sak 22/12  nytt møte i Brukerrådet er 12. februar kl. 1930-2130. Da går Bjørn Tore 
Strømmen ut og Ståle Gangås kommer inn. Dette blir et overlappingsmøte hvor Ståle Gangås også blir 
innkalt. 

 

 

 

 

Lise Garvik 

 


