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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråds møte 

Dato: tirsdag den 16. april 2013 

Tidsrom: kl 1930-2130 

Sted: Brøset barnehage- personal rom 

Til stede: Therese Aasgaard, Marit Kristiansen, Ståle Gagnås, Guro Haugskott, M;Bassey 
Rustan, Line C Sivertsen, Kjellrid Angelshaug, Trude S Nordgaard og Lise Garvik 

Forfall:  

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: alle baser + foreldre 

 

 
Sak 9/13  møtereferat fra 19. februar 2013 godkjent,  

 

Sak 10/13  referat fra møte I Au(arbeidsutvalget) fra 8. april 2013. 

- Det planlegges en sommerfest for hele barnehagen enten 26. mai eller 2. juni. 
Fra kl 18-20 på barnehagens område. Invitasjon og program kommer senere. 
Avklaring av ansvar mellom barnehagen og AU. Barnehagen foreslår 2. juni 
som aktuell dag. Når det gjelder avslutning for 6 åringene, så blir det en egen 
avslutning i barnehagens regi en annen ettermiddag i slutten av mai.  

Sak 11/13  Høringsnotat; Brøset - nytt opptaksområde 1.-7.trinn, med svarfrist 6. mai. 
Brukerrådet ble enig om å sende svar på dette notatet med hovedvekt på trafikk forhold og tilknytning 
mellom barnehagen og ny skole i brakkene ved siden av. Lise lager et svar som sendes ut til Brukerrådet for 
eventuelle kommentarer før det sendes Rådmannen. 

 

Sak 12/13  referat fra møtet mellom Ståle Gangås, Lise Garvik og Rune Jonsdal som er leder i 
den frivillige organisasjonen Hockey mot kreft (HMK). Grunnen til dette møte, var et forslag fra Ståle G i 
forbindelse med gjennomgang av lederavtalen for alle enheter i Trondheim kommune for 2013/2014. I 
denne avtalen er et av 3 felles mål for alle enheter i TK, at vi skal inngå et samarbeid med en frivillig 
organisasjon som kan bidra til å løse folkehelseutfordringene. Denne organisasjonen har som mål å gi 
kreftsyke barn på St. Olavs en bedre hverdag og de har et samarbeid også med Støtteforeningen for 
kreftsyke barn. Denne organisasjonen samler inn penger og organiserer ulike aktiviteter. 

Barnehagen ønsker et samarbeid med HMK. Det er 6 åringene fra høsten av som har dette som eget 
samarbeidsprosjekt. Barnehagen ønsker både å samle inn penger, men også arrangere aktiviteter sammen 
med HMK. Brukerrådet og barnehagen stiller seg positiv til et slikt samarbeidsprosjekt. Vi ble enig om at vi 
skal gjennomføre minimum 3 aktiviteter i løpet av 2013/2014 med førskolegruppa fra nytt barnehageår. 
Barnehagen og HMK må ha et felles møte før sommeren og planlegge innhold og aktiviteter. Ståle følger 
opp Rune Jonsdal og Lise følger opp pedagogiske leder mtp å få til et felles møte 
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Sak 13/13  eventuelt  

-orientering om planlegging av en facebook side for Brøset barnehage.  Råd fra 
Kommunikasjonsenheten og retningslinjer som gjelder for Trondheim kommune skal 
selvfølgelig følges. En facebook side for Brøset har som mål å profilere barnehagen på en 
positiv måte ved å synliggjøre det pedagogiske arbeidet. Det skal ikke være bilder av barn eller 
voksne. Det skal være få administratorer, 2 eller 3 personer som skal administrere denne 
siden. De er kun disse som har anledning til å legge ut stoff på denne siden. 

Hvem som helst kan kommentere det som legges ut hvis en selv er på facebook. 
Brukerrådet er positiv til dette, presiserer at denne siden må være aktiv hele tiden, og at både 
positive og negative kommentarer må tas på alvor. Dette skal tas med hele personalgruppa på 
personalmøte den 15. mai. 

- fotografering i vår 2013, Trude tar kontakt med Studio G for fotografering. 
Barnehagen tar kun gruppebilder 

- revidering av årsplan for Brøset barnehage. Denne sendes ut til alle i Brukerrådet 
for eventuelle kommentarer før vi får den trykt opp. 

- vasking av garderobehyllene til barna. Foreldre på storbarnsbasene tømmer 
barnas hyller på onsdag og de blir vasket på torsdags morgen. Foreldrene på småbarnsbasene 
tømmer hyllene på fredag og de blir vasket på mandags morgen. Renholder begynner sin 
arbeidstid kl 0600. Orden og renhold i garderobene blir egen sak på neste møte i Brukerrådet. 

 

- Neste møte i Brukerrådet er tirsdag 4. juni kl 1930-2130 

 

Lise Garvik 

 


