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MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte- Brøset barnehage 
Dato: Mandag den 20. januar 2014 
Tidsrom: Kl 1930-2130 
Sted: Brøset barnehage 
Til stede: Marit Kristiansen, Guro Haugskott, Therese Aasgaard, Torbjørn Sjetne, Kristoffer 

Rustad, Trude Sjøhagen Nordgaard og Lise Garvik 
Forfall: Catrine Setsaas og Siv Loe 
Referent: Lise Garvik 
Kopi til: Medlemmer + vara og foreldrene på alle basene 
 

Sak 1/14  referatet fra 14. oktober 2013 ble lest gjennom og godkjent. 

Sak 2/14  kost/varmmåltid i barnehagen. Det har kommet et ønske fra foreldre om mer 
grønnsaker i barnehagen og flere varmmåltid. Etter en diskusjon ble Brukerrådet enig om at 
det ikke er forsvarlig med flere varmmåltid, fordi barnehagen ikke har ressurser både hverken 
når det gjelder personal, eller kjøkken fasiliteter. Barnehagen har ikke et godkjent 
institusjonskjøkken, men er definert som et «knekkebrødkjøkken». Det betyr at kjøkkenet på 
basene er godkjent for kun brødmat. Men basene oppfordres til å bruke mer grønnsaker som 
f.eks. tomat, agurk og paprika til lunsjen og litt andre grønnsaker i tillegg til fruktmåltidet på 
ettermiddagen. Dette skal barnehagen ta opp i neste møte i matgruppa. 

Sak 3/14 Det har kommet en forespørsel fra personalet om muligheten for å holde stengt onsdag før 
skjærtorsdag i påskeuka. Da har barnehagen åpent til kl. 1200. Erfaring fra flere år tilbake, viser 
at det er svært lite barn som kommer og relativt mange ansatte på jobb. Hvis barnehagen får 
muligheten til å stenge, må ansatte » jobbe inn» disse timene i en arbeidsplan. Det betyr at vi 
kan ha flere personal/kveldsmøter med faglig innhold i løpet av et år.  

Vedtak; Brukerrådet vedtar at fra og med barnehageåret 2014/2015 stenger barnehagen 
onsdag før skjærtorsdag i påskeuka i 2015. Informasjon om dette legges ut på Facebook og 
på barnehagens hjemmeside. 

Sak 4/14  diverse orienteringer 

- Søknaden fra barnehagen om å bli sertifisert som Sør-Trøndelags første Trafikksikre barnehage 
er godkjent. Barnehagen skal i samarbeid med Trygg Trafikk ha en formell markering(bollefest) 
på barnehagen den 6. februar kl. 1500 for både barn og foreldre. Trude skal sende ut søknaden 
i kortversjon + mål og kriterier for å bli godkjent, til foreldre på mail, dette legges ut på 
Facebook og inn i revidert årsplan for 2015. Når det gjelder kollektiv transport for barna, er det 
ikke ønskelig fra Brukerrådet at barnehagen benytter seg av maksitaxi. 

- Når det gjelder barnehagens planer om å innføre aldersinndelte grupper på storbarn, har 
arbeidsgruppa hatt et møte. Gruppa har vurdert de fysiske forutsetningene og arbeidsgruppa 
er positiv til å se nærmere på at 3-åringene kan få den ene stor barns base for seg selv, mens 4 
og 5- åringene er på den andre basen. Innspill fra foreldre er at de ikke ønsker at 3 åringene 
må flytte base og personal når de blir 4 år, hva med grunnbemanning, vil 3 åringene trenge 
større voksenressurs enn 4 og 5- åringene? Hva gjør vi når 3 åringene blir 4 år? Arbeidsgruppa 
skal ha flere møter og det er ikke noe som er avklart enda. Planen er å ha dette avklart i løpet 
av mars/april. 



 

  Side 2 av 2 
 

- Barnehagene har fått skriv fra Rådmannen v/kommunaldirektør for Oppvekst og Utdanning om 
nye retningslinjer for Brukerråd i kommunale barnehager. Brukerrådet skal bestå av lik 
representasjon fra både brukere og ansatte fra 1. august 2014. Hver representant har en 
stemme.  For at ikke Brukerrådet på Brøset barnehage skal bli for stort, ble det enighet om at 
fra 1. august 2014 skal Brukerrådet bestå av 3 foreldre/brukerrepresentanter og 3 ansatte 
representanter. Styrer er ikke medlem, men sekretær uten stemmerett. Brukerrådet skal 
fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

- Årsregnskapet for 2013 er enda ikke ferdig. 

Sak 5/14  eventuelt 

-Brøset barnehage er pr. oktober 2013 godkjent som permanent barnehage. I den anledning har 
styrer laget et brev som skal sendes Rådmannen/ rådgiver Vidar Kvamstad. I dette brevet ber 
barnehagen om at det gjøres endringer i det fysiske miljøet både på basene og i 
yttergarderobene. Barnehagen ber om at det settes inn flere skillevegger slik at vi får en større 
mulighet for bedre romløsninger. 

- nytt om personal; på Gårdsbruket skal Christoffer Tillerflaten ut i pappapermisjon fra februar. 
På Steinbruddet er Hilde A Fossmo tilbake fra svangerskapspermisjon 

På Gåsedammen har Maria Mølner fått et års permisjon i forbindelse med flytting til Oslo og 
Christer Jonassen har fått fast stilling. Katarzyna Sopinska er vikar frem til Tone Eggereide er 
tilbake fra svangerskapspermisjon i juni. Hilde Margrethe Sønstebø er tilbake fra 
svangerskapspermisjon.  

På Bekkdalen kommer Malin Øyangen tilbake i februar fra sin svangerskapspermisjon.  

- Barnehagen inngår et samarbeid med Fretex/Grønn Barneby om å levere klær som ble til overs 
fra Lailas butikk på FN-dagen  

 

Ny møtedato; 31. mars kl.1930-2130. 

 

 

 

 

 

 


