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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådet ved Brøset barnehage 

Dato: mandag den 26. august 2014 

Tidsrom: kl.1930-2130 

Sted: personalrom- Brøset bhg 

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

Forfall: Catrine Setsaas 

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: brukerrådsmedlemmer og alle foreldre/ansatte på Brøset bhg 

 

 
 

Sak 13/14  referat fra møte i Brukerrådet fra den 2. juni ble gjennomgått og godkjent uten 
merknader 

Sak 14/14  Resultater fra brukerundersøkelsen fra november/desember 2013 kom først i den 
4. juni. Denne ble sendt ut til alle foreldre i juni. Vi gikk gjennom denne på møtet.  

- Brøset bhg hadde en svarprosent på 62,1%, denne svarprosenten er noe lav. Høy 
svarprosent er et godt utgangspunkt for å få valide resultater. 

- Foreldre savner mer detaljert månedsplaner fra småbarn, hva de har gjort og mer på hva 
de tenker videre, fine månedsbrev, men ønsker mer planer knyttet til eks. 
satsningsområdene (plan for advent er en plan som er et godt eksempel på en mer konkret 
plan) 

- Barnehagen kan bli mer tydelig på hva de tenker omkring planer og hvorfor vi gjør de 
valgene vi gjør 

- Hva legger foreldre i spørsmålet « dine muligheter til å påvirke utviklingen av tilbudet i 
barnehagen»? Hva slags forventninger har foreldre mtp å påvirke tilbudet i bhg? 

- Renhold skårer lavt og det kan skyldes mangel på oppfølging av renhold i barnas hyller som 
foreldre har ryddet nettopp mtp renhold.  

- Brukerrådet undrer seg over resultatet på kostholdet i barnehagen, hva ligger i dette 
resultatet? Hvorfor går resultatet ned fra 2011? 

- Refleksjon omkring resultater på området informasjon, hvor mye informasjon trenger 
foreldre fra barnehagen? Hvilken informasjon trenger de? Hva plikter foreldre selv å 
etterspørre av informasjon? 

- Råd fra foreldre i Brukerrådet; barnehagen kan bli enda mer tydelig på de valgene vi tar, 
hvorfor vi gjør som vi gjør og stå for de valgene vi tar. Det er også viktig at barnehagen 
informerer alle foreldre på foreldremøtene i høst om hva de kan bruke Brukerrådet til og 
hvor de kan gå hvis de har noe de ønsker barnehagen skal bli bedre på.  

- Ellers så anbefaler Brukerrådet at barnehagen se litt nærmere på de områdene som både 
skårer lavt og høyt, hva fortsetter vi med som er bra og hva kan vi bli bedre på? 
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- Barnehagens årsplan for 2014-2016 som alle foreldre har fått er et viktig dokument når 
det gjelder informasjon om Brøset barnehage og hva vi legger vekt på av bl.a. verdier, 
samarbeid, satsningsområder og ulike tradisjoner. Denne er viktig at alle foreldre leser. 
Denne årsplanen inneholder mye informasjon om vår virksomhet. 

 

Sak 15/14  diverse orienteringer: 

- Gjennomgang av resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 2014: barnehagen har en 
svarprosent på 81,1 % som er meget bra. Vi har en resultatrapport for hele enheten og 4 
rapporter for alle 4 basene. Enhetsrapporten er gjennomgått i arbeidsmiljøgruppa og 
styrer har medarbeidersamtaler med alle ansatte med utgangspunkt i resultatene fra den 
enkelte base. Resultatene varierer noe mellom basene, ulike utfordringer og ulike 
rammebetingelser  

- Orientering om Kvalitets melding for Trondheimsbarnehagene 2013. Kvalitets meldingen  
er den første i sitt slag og er en tilstandsrapport som viser hva Trondheim kommune gjør 
og hvilke utfordringer som eksisterer. Meldingen gir informasjon om statistikk og analyse, 
tilstanden og utfordringer i barnehagene i Trondheim 2013. Kvalitetsmeldingen ligger på 
Trondheim kommune sine nettsider. 

- Siste nytt om personal; Line C Sivertsen slutter pr. 1. september. Hun begynner å studere 
på Handelshøyskolen, og Vegard Morken har sluttet pr. 4. august (begge fra Steinbruddet) 
Han har fått seg ny stilling i Skaun kommune hvor han bor. Tine Woldmo (Gårdsbruket)går 
ut i svangerskapspermisjon i januar og Kristoffer Rustad (Bekkdalen) skal ut i 
pappapermisjon i mars. 

 

Sak 16/14  eventuelt 

- Det har vært en del hærverk på kveldstid, dette er meldt til politiet og Trondheim Eiendom 
har bedt Securitas ta ekstra vakt runder på uteområdet 

- Når det gjelder opptak, så er det pt. 1 ledig plass på småbarn og 3 ledige plasser på 
storbarn 

 

Nytt møtetidspunkt; 11. november kl. 1930-2130. 

 

Lise Garvik 

 


