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MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte – Brøset barnehage 
Dato: Mandag den 19. august 

Tidsrom: Kl 1930-2130 
Sted: Personalrom – Brøset bhg 
Til stede: Therese Aasgaard, Marit Kristiansen, Guro Haugskott, Kristoffer Rustad og Lise Garvik 
Forfall: Ståle Gangås, M;bassey Rustan, Nora Fyrileiv og Trude Sjøhagen Nordgaard 
Referent: Lise Garvik 
Kopi til: Foreldre, ansatte 
 

Sak 19/13  møtereferat fra 4. juni ble godkjent, men foreldre etterlyser vask av 
garderobehyllene til barna, styrer tar dette med i møtet med renhold 

 

Sak 20/13  Ståle Gangås har sluttet i Brukerrådet og vi må ha en ny leder; Marit Kristiansen 
ble valgt som ny leder 

 

Sak 21/13  diverse orienteringer: 

- Regnskapsrapportering pr. august 2013; barnehagen har enda ikke fått fylt opp alle sine plasser, 
det får konsekvenser for budsjett/regnskap da antall barn/plasser er grunnlaget for budsjett. Vi har 
ikke fått nytt budsjett for høsthalvåret enda, men vi kalkulerer med et mindreforbruk på ca 1 %, 
men dette er pr. dato svært vanskelig og predikere før vi har fått nytt budsjett og vet om vi får fylt 
opp alle plassene 

- barnehagen skal godkjennes på nytt, bygget er midlertidig og er godkjent for 7 år. Nå må det 
godkjennes på nytt etter Lov om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager. I den anledning har 
det vært befaring på barnehagen, så får vi se hva som blir gjort av det som enda ikke er ferdig 

- det har vært møte på mellom Trondheim Parkering, Trondheim Eiendom og skole ved siden av og 
Brøset barnehage angående ny skiltplan/parkering på området rundt skolen og barnehagen; 

Området her vil bli mer regulert enn tidligere. Vi får ansvaret for vår parkeringsplass, og vi må ta i 
bruk oblater, ved parkering her. Skolen skal parkere på parkeringsplassen langs Granåsveien. Det 
kommer skilter som viser hvor vi har lov til å parkere. Gjesteparkering (bringing og henting av barn) 
gjelder i 30 minutter uten oblat. Ved gjesteparkering over lengre tid, må en komme inn på 
administrasjonen for å få gjesteoblat til bilen sin. Trondheim Eiendom skal be om at våre 
containere blir flyttet lengre opp mot veien, slik at vi frigir 3 parkeringsplassen der. Det kan også bli 
lov til å parkere 3 biler bak administrasjonsbygget + parkering for MC der. 

Politiet skal godkjenne denne parkeringen først. Den trer i kraft når skiltene kommer opp. Men vi 
begynner å praktisere dette nå. Våre egne parkeringsplasser komme til å belaste vårt budsjett med 
kr. 15-20 tusen i året. Arbeidsgiver betaler for våre parkeringsplasser. 
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- bruk av gjenbruksposer istedenfor plastikkposer: Gjennom Grønn barneby har barnehagen bestilt 
gjenbruksposer som skal brukes til å ta med skittentøy hjem. Posene skal tas med tilbake til 
barnehagen dagen etter. Brukerrådet positiv til dette og anbefaler at dette tas opp på 
foreldremøter i høst før vi deler de ut til foreldrene 

- turer utenfor barnehagens område: barnehagen har en rutine på at det skal alltid være to voksne 
på tur med gruppe barn, en rutine som ble innført fordi vi er nær nabo med Brøset sykehus. Det har 
kommet opp et ønske fra ansatte på stor barn om muligheten for at en voksen kan ta med en 2-3 
barn på korte turer i nærmiljøet, på butikken eller i nærheten. Barnehagen er ansvarlig for barnas 
sikkerhet og Brukerrådet ønsker at dette skal tas opp på foreldremøtet i høst, de mener også at et 
punkt på samtykkeskjema er en ide, så foreldrene kan ha muligheten til å velge om de ønsker dette 
eller ikke. Brukerrådet var tydelig på at det i så fall måtte være faste voksne, ikke vikarer og at de 
måtte ha med telefon. Fraværet bør være at kort varighet og i nærheten av barnehagen. 

 

Sak 22/13  eventuelt 

- Nytt møte 14. oktober kl. 1930-2130. 

 

 

 

 

 

 


