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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte 

Dato: 14.oktober 2013 

Tidsrom: Kl. 19.30-21.30 

Sted: Brøset bhg 

Til stede: Marit Kristiansen, Cathrine Setsaas, Guro Haugskott, Therese Aagaard, Trude 
Sjøhagen Nordgaard, Hilde Larsen og Siri Lorentsen 

Forfall: Lise Garvik og M`bassey Rustan 

Referent: Trude Sjøhagen Nordgaard 

Kopi til: Alle 

 

 
Vi starter med en liten presentasjonsrunde. Nytt medlem i dag er Cathrine Setsaas, velkommen. 

Sak 23/13 Godkjent referat fra 19. august 2013 – OK. 

Sak 24/13 Trafikk sikker barnehage; Brøset bhg har blitt forespurt om å bli den første Trafikksikker 
barnehagen i Sør-Trøndelag. Vi har diskutert dette i personalgruppa, og de er positiv til det. Dette medfører 
at vi forplikter oss til å skrive med pedagogiske tiltak i vår årsplan for å jobbe med trafikksikkerhet i 
barnehagen.  Vi skal gi barna mulighet for å lære enkle trafikkregler som fotgjengerfelt, og lyssignalenes 
farger og betydning. Bli kjent med beltedyret Tarkus. Vi skal alltid bruke refleksvest på tur, og hjelm når vi 
går på skøyter mm. Barnehagen vil også få kr. 10 000 for å forplikte oss til dette samarbeidet med Trygg 
Trafikk.  

Brukerrådet stiller seg positiv til dette samarbeidet. 

Sak 25/13 Aldershomogene grupper; Brøset bhg ønsker å utrede muligheten, fordeler og ulemper ved å 
etablere aldershomogene barnegrupper på storbarnsbasene fra høsten 2014. Det vil da bli tre grupper i C-
bygget. En gruppe for 3 åringene, en for 4 åringene og en for 5 åringene. Vi setter ned en arbeidsgruppe 
bestående av en ansatt fra hver base + Trude og Lise, som skal utrede dette fram til 1.mars 2014. Etter 
denne datoen skal vi ha avklart om vi gjennomfører dette. Vi vil informere Brukerrådet underveis i 
prosessen, som stiller seg positiv til at vi utreder dette.  

Sak 26/13 Diverse; 

 Vi refererer fra planleggingsdagene 10. – 11. oktober. Vi hadde foredragsholder Helge 
Gudmundsen sammen med oss en time. Han snakket om menneskeverd og « barnet sett og 
verdsatt». Meget gripende og relevant for oss som jobber med barn. Vi vurderer om vi skal leie han 
inn til et foreldremøte med dette temaet. Videre jobbet personalet med etiske rettningslinjer 
utarbeidet av Trondheim kommune. Vi hadde også gjennomgang av hva som ligger i begrepene 
etikk og moral og etiske dilemma. Litteraturen var hentet fra Einar Øverenget.  

 Nytt om personal, Line C Sivertsen har fått permisjon for å jobbe ved BFT forvaltning Midtbyen 
fram til 1. juli 2014. Vikar for henne er Nancy Skjetne som skal være her fram til 31.12.13. Madel 
Andersen er vikar etter Sindre Evensen som har tatt ut foreldrepermisjon. Madel skal jobbe her 
fram til 31.12.13. Vi har flere faste ansatte som kommer tilbake på nyåret etter å ha vært ut i 
foreldrepermisjoner.  

 Brukerrådets sammensetting; Se vedlegg fra Trondheim kommune. Brøset bhg ønsker at M`bassey 
Rustan og Therese Aasgaard sitter fram til 1. august 2014. Deres periode er egentlig over i februar 
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2014. Vi ser ikke hensikten i å hente inn to nye representanter nå, da vi skal konstituere ny 
sammensetning av Brukerrådet høsten 2014. Therese sier ja til å fortsette, Lise tar kontakt med 
M`bassey og hører med henne også. 

 Regnskapsrapportering pr. september 2013. Vi styrer mot et mindreforbruk på 1% ca kr.150 000,- 
Disse pengene vil vi få overført til budsjettåret 2014.  

Sak 27/13 Eventuelt, Nytt møte i Brukerrådet blir mandag 20.01.14. Kl.19.30-21.30 

 

 

Trude Sjøhagen Nordgaard 

 


