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Møtet gjaldt: møte i Brukerrådet på Brøset barnehage 

Dato: tirsdag 11. november 2014, 

Tidsrom: kl.1930-2130 

Sted: Brøset bhg. Personalrom 

Til stede: Marit Kristiansen, Catrine Setsaas, Guro Haugskott, Jorunn Nordskag, 
Hilde Larsen, Anne Buhaug og Lise Garvik 

Forfall:  

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: alle foreldre og ansatte på Brøset bhg 

 

 
 

Sak 17/14  referat fra 26. august 2014 ble godkjent, et fyldig referat! 

Sak 18/14  orientering om økonomiplanen 2015-2018 og budsjett forslag fra Rådmannen 
for 2015. Dette forslaget skal Bystyret behandle og vedta i medio desember. Vi gikk gjennom de 4 
ulike periodemålene for barnehageområdet.  Vi gikk også gjennom forslaget til både driftsbudsjett og 
investeringsbudsjett. Statsbudsjettet legger føringer for kommunenes budsjettforslag.  Rådmannens 
forslag til handlings og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 liger på kommunes nettsider og det 
som gjelder for barnehagene, både de kommunale og private r omtalt under del 2, kapittel 6. 

Sak 19/14  diverse orienteringer 

- Regnskapsrapporten for 3 tertial vier et mindre forbruk på 2 %, det 
endelig årsregnskapet foreligger ikke før på nyåret. Barnehagen har 
flere pedagoger enn budsjettert og litt høyere bemanning enn det som 
er budsjettert. Når det gjelder kostregnskapet, så beregner vi at det 
omtrent i 0,-. 

- Planleggingsdagene i oktober var barnehagen på Selbusjøen hotell og 
gjestegård. Vi hadde et foredrag om bildebruk/nettvett i barnehagen av 
en representant fra Redd barna.  Barnehagen jobbet også med etiske 
dilemmaer knyttet til dette temaet.  

- I forbindelse med temaet på planleggingsdagene har barnehagen 
bestemt at alle foreldre skal fylle ut de nye samtykkeskjemaene som 
gjelder for barnehagene i Trondheim kommune. I dette skjemaet er det 
et pkt.1.3 hvor foreldre skal erklære at bilder/film som tas på 
barnehagen av både egne og andres barn og barnehageansatte ikke 
skal publiseres på internett. Det er viktig å beskytte barn og voksne slik 
at bilder/film ikke kommer på avveie og blir misbrukt. Dette skjemaet 
skal alle foreldre fylle ut før de kan ta bilder eller film i barnehagen.  
Noen foreldre har fått disse skjemaene utlevert, andre foreldre får disse 
utlevert i forbindelse med høstens foreldresamtaler. 



- Arbeidsutvalget ved Brøset barnehage arrangerer juletrefest på 
Charlottenlund vgs den 13. desember kl.14-17. Det vil komme en 
invitasjon om dette i begynnelsen på desember 

-  

- På FN- dagen den 24.oktober ble det smalet inn totalt kr.9564,50. Dette 
er penger som skal gå til Hockey mot kreft og vi skal ha et møte med 
Rune Jonsdal mtp. planlegge hvordan pengene overleveres i samarbeid 
med barn og voksne på barnehagen. De klærne som ble til overs i Lailas 
butikk sendes til Fretex. 

 

Sak 20/14  eventuelt 

- Det har kommet tilbakemeldinger fra foreldre på storbarn om at de 
synes det er ugreit at de må ta med seg alle klærne hjem hver fredag 

-  

   

 

Lise Garvik 

 


