
 

Brukerrådsmøte - Brøset barnehage  Side 1 av 3 
 

MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte - Brøset barnehage 

Dato: 19. februar 2013 

Tidsrom: kl 1930-2130 

Sted: Brøset barnehage, personalrom 

Til stede: Bjørn Tore Strømmen, Therese Aasgaard, Marit Kristiansen, M’bassey Rustan, 
Guro Haugskott, Ståle Gagnås, Kristoffer Rustad, Hilde Larsen, Trude Sjøhagen 
Nordgaard og Lise Garvik 

Forfall:  

Referent: Kristoffer Rustad 

Kopi til: alle + basene 

 
 

Sak 1/13 Møtereferat fra 6.november ble godkjent 

Sak 2/13 Referat fra siste møter i AU 

Referat fra juleverksted 2012: 

- Et bra arrangement! 

- Fått god erfaring og mange tanker til eventuelle forbedringer neste gang. 

o Tidspunkt for arrangementer ift hvor tett opp mot jul/sommer det bør 
være 

o Hvor mange arrangementer skal vi ha 

Sak 3/13 Sommerferieavvikling 2013 

Brukerråd er informert om ny turnus/ferieavvikling på huset. Dette er en ny organisering 
av ferieturnus som skal gi bedre forutsigbarhet for ansatte og foreldre. 
Vi skal ha en fast ramme på ferieturnus, men kan vise fleksibilitet der det trengs. 

Uke 28 er en utfordring og barnehagen vil bruke vikarer for å dekke behov utover de faste 
som er på jobb denne uken. 

Brev til foreldre om barnas sommerferie: 

- I brevet må vi presisere at forandringer i barnas oppsatte ferie har 
konsekvenser for behovet for ansatte på jobb. 
Her er det viktig å overholde det en setter opp på. 

- Dersom ferien til barna skal endres må dette sendes skriftlig til Lise. 

- Barnehagen er fleksibel om det er mulig, vi kan se på hvor mange av 
personalet som er på jobb. 

- Vi tar opp ferieavvikling på nytt etter sommerferien for å evaluere hvordan 
det gikk. 
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Sak 4/13 Orientering av lederavtalen/enhetsavtalen 2013-2014 

Forandringer i lederavtalen: 
Før var dette en lederavtale for 1 år i gangen 
Denne er nå delt i to og er for 2 år, en for enheten og en for leder 

3 mål er felles for alle områder og enheter i Trondheim kommune, foruten 4 mål for 
tjenesteområdet/ barnehage som det skal jobbes med. Av de 3 felles mål som er felles for 
alle enheter i TK, så er det bl.a. mål om at alle enheter skal inngå minst ett nytt 
samhandlingstiltak med frivillige organisasjoner/personer som kan bidra til å løse 
folkehelseutfordringene 

Brukerråd kom med forslag til frivillige organisasjoner 

- Sykehusklovnene på Barne- og ungdomsklinikken, st. Olav 

- Foreldredrevne allidrettsforeninger 

- Hockey mot kreft 

 

Mål om sykefravær er å gå ned 1 % per år de to neste årene 

2000,- som var til overs etter Lailas butikk går til barneavdelingen på st. Olav 

 

Sak 5/13 Regnskap 2012 

- Barnehagen har et overskudd på 460 000. 

o Tilskudd på 125 000 for merarbeid knyttet til Brøset sykehus 

o Mindreforbruk av vikartjenester 

o Mer tilbake på sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. 

- Det er usikkert hvor mye som kan gå over til neste år 

- 13 000 mindreforbruk av kostpenger 

o Disse pengene brukes til å styrke kosttilskuddet til barna, og skal 
komme barna til gode 

o Forslag om å få inn en kokk for økt inspirasjon blant barn og voksne 

o Utfordringer på basen med å drive varmmat på dette nivået: 

 Små kjøkken på basene 

 Små, ineffektive komfyrer 

 Problemer med kjøl på lager 

  



 

Brukerrådsmøte - Brøset barnehage  Side 3 av 3 
 

Sak 6/13 Tilsyn i barnehagen 5.mars 

Tema for tilsyn er årsplan/faglige planer og dokumentasjon på samarbeid med 
foreldre/foresatte 

Trude er representant for ansatte og Bjørn Tore Strømmen er representant for 
brukerrådet.  

Sak 7/13 Diverse orienteringer: 

- Nye medarbeidere: 

o Ingrid Odden Rødset – Bekkdalen 

o Christoffer Tillerflaten – Gåsedammen 

o Elisabeth Skattvold – Bekkdalen 

o Mads Megård – Gårdsbruket 

o Svetlana Sandberg – Gårdsbruket 

- 2 nye svangerskapspermisjoner  

 

Sak 8/13 Eventuelt: 

- Samarbeid med politi: 

o Politiet bruker barnehagen som øvelsesområde ift en eventuell 
gisselaksjon på Brøset sykehus 

o Dette skjer på natten 

o Hunder holdes utenfor barnehagen pga allergier 

- Valg av ny leder: 

o Ståle Gagnås er ny leder for Brukerråd 

- Ny møtedato er 16.april 

- Avslutning for Bjørn Tore 

o Vi takker for lang og tro tjeneste og en særdeles god innsats 

 


