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MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte på Brøset barnehage 
Dato: 4. juni 2013 
Tidsrom: Kl.1930-2130 
Sted: Brøset barnehage, personalrom 
Til stede: Therese Aasgaard, M;bassey Rustan, Guro Haugskott, Ståle Gagnås, Hilde larsen, Trude 

Nordgaard og Lise Garvik 
Forfall: Marit Kristiansen og Gyda Hallberg 
Referent: Lise Garvik 
Kopi til, Alle foreldre og ansatte på barnehagen 
 

Sak 14/13 referatet fra 16. april ble godkjent. I forbindelse med fotografering så var det tilbakemelding 
fra foreldre også om portrettfotografering. Brukerrådet ønsker at det kan det bli et tilbud, men da skal 
foreldrene være tilstede når det skjer. Erfaringsvis så er det veldig mye arbeid for barnehagen med 
portrettfotografering med så mange barn. Dette kan vi ta opp til våren 2014 når det blir aktuelt med 
fotografering igjen. 

Sak 15/13 Siste nytt fra AU; sommerfesten søndag den 2. juni gikk veldig bra, selv om været ikke var helt 
på barnehagens side. Diskusjon om å få til et samarbeid mellom ansatte og AU om en felles sommer 
avslutning på ettermiddagstid. En sommerfest kan da arrangeres på en uke dag på ettermiddagstid i 
forbindelse med at barnehagen stenger. Da slår vi sammen avslutning for førskolebarna og avslutning for 3 
åringene som slutter på småbarn og(som skal over på stor barn) og sommerfest. Da kan ansatte ha 
hovedansvaret i samarbeid med AU. 

AU ønsker seg en egen plass/rom som de kan bruke til oppbevaring. Vi ser i Ortenbygget på loftet om vi 
finner en ledig plass. 

Sak 16/13 Årsplan 2013-2015. Årsplanen er sendt til Grafisk senter og fagleder leser korrektur på den. 
Medlemmene i Brukerrådet har fått den til gjennomlesing. Planen ser ok ut og Brukerrådet synes det er 
greit at planen inneholder informasjon om førskoletilbudet + generell informasjon til foreldre som tidligere 
kom ut som egne hefter. 

Sak 17/13 Orden og renhold i garderobene- et samarbeid mellom barnehage og foreldre, hvordan få 
dette til å bli bedre? Følgende punkter som kom frem i diskusjonen: 

- Stor barns foreldre rydder hyllene hver torsdag, småbarns foreldre hver fredag, slik at 
renholdere kan vaske i hyllene 

- Foreldre bør rydde i garderobehyllene til sine barn hver ettermiddag 

- Dette blir tema på foreldremøte i juni for nye foreldre og i høst for alle foreldre 

- Foreldre får informasjon om hva som skal ligge i hyllene til barna til de ulike årstider i 
månedsplaner 

- Personalet tar dette opp også med barna på storbarn 

- Personalet tar opp orden i klær og garderobehyller på foreldresamtaler der det er behov 
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- Skrive hyggelige beskjeder til foreldre og ber de holde orden i garderobehyllene til sine 
barn 

- Det lages en liten videosnutt om hvordan vi ønsker at det skal være i garderoben/hyllene 
til barna som vi viser på foreldremøte i høst; M;bassey og Trude ansvar for regien/filming 

- Brukerrådet oppfordrer ansatte å si fra til foreldre på en hyggelig og vennlig måte i 
forbindelse med f.eks. henting at vi ønsker at de holder orden i barnas hyller og klær 

- Barnehagen «ligger tett på» foreldre mtp å minne de om rydding hver torsdag 

Denne saken følges opp på neste Brukerrådsmøte. 

Sak 18/13 eventuelt 

- En del av det som ble planlagt i forbindelse med ferdigstillelse av ute leike plassen er ikke 
ferdig selv etter flere purringer og sendte avvik, dette gjelder bl.a.gjerde rundt Orten 
huset, leiketårn istedenfor bod. Brukerrådet ønsker å følge dette opp imot Trondheim 
Eiendom 

- Noen foreldre har reagert på at det kun er havregrøt til frokost, barnehagen har alternativ, 
de som vil får knekkebrød. Ansatte sier at det sjelden at barna vil ha noe annet 

- Når det gjelder overskuddet på kost i 2012, så har barnehagen fått beskjed om at all moms 
på mat skal legges på utgiftssiden. Det betyr at det ikke var merinntekt på kost i 2012. 

- Nytt om personal; Tone Eggereide( Gåsedammen) går ut i svangerskapspermisjon fra 
august og det samme gjelder Malin C Stenseth( Gårdsbruket). Morten Dahl, pedagogiske 
leder på Bekkdalen har sagt opp sin stilling fra 1. august. 

- Ståle Gagnås skal ha et møte i midten på juli med Rune Jonsdal i Hockey mot kreft(HMK). 
De vil legge opp til ca 3 aktiviteter som Brøset barnehage skal være med på. Dette blir et 
samarbeid med førskolegruppa på barnehagen. Det kan f.eks være en ishockeykamp, 
Lailas butikk i forbindelse med FN dagen i oktober, eller et besøk på barneavdelingen på 
ST. Olavs 

Viktig at førskolebarna får vite om kreft og kanskje treffe syke barn. De må få saklig kunnskap om kreft uten 
å bli skremt, de må skjønne at penger vi eventuelt samler inn på FN dagen skal gå til kreftsyke barn på ST. 
Olavs. Brukerrådet ønsker også et samarbeid med Arbeidsutvalget (AU) 

Vi får Rune Jonsdal hit på et møte med de pedagogene som har ansvar for førskolebarna, fagleder og styrer 
i barnehagen i løpet av august.  

- 1. tertial regnskapsrapport beregner et mindre forbruk på 1 %, ca. kr.125.000,- kr. Da har 
vi ikke regnet med de 125.000,kr som vi har blitt lovet ekstra fra Rådmannen i forbindelse 
med nærheten til Brøset sykehus. 

 

Neste møte i Brukerrådet er; 19. august kl 1930-2130. 
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