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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte - Brøset barnehage 

Dato: mandag den 31. mars 2014 

Tidsrom: kl.1930-2130 

Sted: Brøset barnehage- personalrom 

Til stede: Marit Kristiansen, Guro Haugskott, Therese Aasgaard, Catrine Setsaas, Jorunn 
Nordskag, Hilde Larsen, Trude Sjøhagen Nordgaard og Lise Garvik 

Forfall: M; Bassey Rustan 

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: alle i Brukerrådet, vara, alle basene, og foreldre 

 

 
Sak 6/14  Referat fra møtet i Brukerrådet den 20.januar godkjent. Når det gjelder sak 
25/13 så har arbeidsgruppa som skulle jobbe med å vurdere omlegging til aldershomogene grupper på stor 
barn besluttet å gå bort i fra det. Dette er pga. av de fysiske begrensningene barnehagen har. Steinbruddet 
og Gårdsbruket skal samarbeide om en ren 4-årsgruppe. Her tenkes det felles turer, prosjekter, samlinger 
og andre aktiviteter.  

Når det gjelder sak 26/13  om brukerrådets sammensetning, så er det Jorunn Nordskag( vara er Siri 
Lorentsen), Hilde Larsen( vara er Siv Loe) og Trude S Nordgaard som er de ansattes representanter. 

Sak7/14  Revidert årsplan for 2014-2016. Dette er Brøset barnehages svar på den 
nasjonale Rammeplanen for barnehager. Den er en plan for både foreldre og et arbeidsverktøy for ansatte. 
Det som er nytt i denne planen er punktet om barnehagens progresjon innenfor de 7 fagområdene i 
rammeplanen. Det som står her er et minimum som barnehagen forplikter seg til å arbeide med. I 2013 
hadde vi tilsyn på bl.a. årsplanarbeid og da ble det avvik på at vår årsplan manglet plan for progresjon i 
henhold til det som er kravet i Rammeplanen. Det gjenstår enda 2 fagområder som vi ikke er ferdig med å 
fylle inn i planen. Dette skal være ferdig før påske. 

Årsplanen skal synliggjøres mer i månedsplanen til hver enkelt base. Denne planen skal være ferdig trykt i 
begynnelsen av mai. Men før den tid, så sendes den ut i ferdig utgave til alle i Brukerrådet for gjennomgang 
og eventuelle tilbakemeldinger før den sendes til Grafisk for trykking. 

Sak 8/14  Fotografering på basene; barnehagen har fått mange henvendelser fra ulike 
fotografer.  Vi bruker samme fotograf som i fjor, det er Iris. Brukerrådet ønsker at foreldrene kan få velge 
om de vil ha enten basebilde eller gruppebilder eller begge deler. 14 eller 15. mai er satt av til 
fotografering. 

Sak 9/14   diverse orienteringer: 

- Regnskap 2013; barnehagen har et mindreforbruk/overskudd på kr. 540.000,-. 
Vi får med oss kr. 500.000,- over på budsjett 2014.  

- Overgang fra Bekkdalen og Gåsedammen for de som fyller 3 år i 2014. Alle 
barna på Gåsegruppa/Gåsedammen skal over i samlet flokk til Gårdsbruket. 
Tusenbein/Bekkdalen går over i samlet flokk til Steinbruddet. Brukerrådet 
stiller seg positiv til denne ordningen.  Det er ikke pt bestemt om det blir noen 
voksne fra småbarn som følger gruppene over på stor barn. Foreldre kan ta 
kontakt med barnehagen og melde fra om de har andre ønsker/behov. Det 
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blir foreldremøte for nye foreldre i A/små barns bygget den 22. mai og den 
27. mai i C/stor barns bygget foreldre til de barna som skal over på stor barn. 

- Nytt om personal; fagleder Trude S Nordgaard har fått seg styrer jobb på 
Humlehaugen barnehage på Ranheim og forlater Brøset barnehage den 1. 
juni. Hun har fått innvilget et års permisjon. Lykke til!! 

- Christoffer Tillerflaten er tilbake i løpet av sommeren fra sin pappapermisjon, 
det samme gjelder for Tone Eggereide, Gyda Hallberg er også tilbake i mai. 
Kristoffer Rustad har blitt far og har i første omgang 14 dagers 
pappapermisjon i forbindelse med fødsel. 

Sak 9/14  eventuelt 

- Nytt møtetidspunkt er; 2. juni 2014 kl.1930-2130. 

   

 

Lise Garvik 

 


