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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjelder: Brukerrådsmøte- Brøset barnehage 

Dato og tid: Tirsdag 10.11.15, kl. 19.30-21.30. 

Sted: Personalrom- Brøset barnehage 

Deltakere:  Jeanette Selnæs, Nina Marie Stranden, Tine Nergård Rønne, Jorunn Nordskag, Siv 
Loe, Anne S Buhaug og Lise Garvik 

Referent: Anne Buhaug 

Møteinnkaller: Lise Garvik 

  

  

 

 
 
Sak 18/15  

Referatet fra 3. september 2015 godkjent. 

Sak 19/15   

Nytt Brukerråd ble konstituert, med følgende medlemmer: Jeanette Selnæs (mamma Thomas), Nina Marie 
Stranden (mamma Sverre og Henrik), Tine Nergård Rønne(mamma Jenny og Lasse), Jorunn Nordskag 
(Bekkdalen), Siv Loe (vare Gårdsbruket), Anne S Buhaug (fagleder) og Lise Garvik (enhetsleder). 

Leder for nytt Brukerråd: Jeanette Selnæs. 

Lise gjennomgår kort TKs interne retningslinjene for Brukerråd: Like mange foreldrerepresentanter som 
ansatte representanter, samt enhetsleder. Hovedoppgave: Rådgivende organ for enhetens leder i saker 
som angår kvaliteten på driften/tilbudet til barna og fastsetting av årsplan. Alle møter dokumenteres med 
referat og sendes ut til foreldre. Øvrige retningslinjer finnes på trondheim.kommune.no.  

Sak 20/15   

Sak meldt fra storbarn: Personalet har et ønske om at foreldrene selv (på storbarnsbasene) smører en 
matboks til sine egne barn når barna skal på tur en gang pr. uke. Dette er med bakgrunn i at det går mye tid 
bort fra barnegruppa til smøring av mat til alle barna i forbindelse med turdager. Samtidig tar det mye 
fokus vekk fra barna. Det å ha med noe hjemmefra ser vi også er stas for flere av barna.  

Vi har tre turdager, altså en turdag for hver gruppe. Vi ønsker å bruke tiden annerledes disse morgenene, 
slik at vi får ivareta andre behov hos barna: struktur, lekegrupper, forberedelser mm. Det er kun snakk om 
den ordinære turdagen. Ved turer som faller utenom/blir organisert utenom ordner personalet med mat. 
Personalet følger selvfølgelig med, slik at de sikrer de som evt. har glemt det en dag får mat. 

Brukerråd stiller seg positiv til dette forslaget. Foreldrene oppfordres til å ta kontakt med personalet hvis de 
har spørsmål ang innhold i matboksen. 

Sak 21/15 Diverse: 

Erfaring med varmlunsj fra Løkkan Catering og veien videre etter jul (ref. vedtak Brukerråd, den 14. april 
2015, sak 6/15): Inntekt kost 438.000, utgift ca. 473.000. Dette betyr at det barnehagens utgifter er større 
enn det vi får inn i foreldrebetaling. Til orientering har barnehagen ikke endret foreldrekostbetalingen, og 
har de senere år betalt det overskytende fra eget budsjett. I tillegg kommer moms på 15 %. Budsjettet i år 
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gir oss muligheten til å opprettholde denne praksisen, slik at barnehagens eget budsjett dekker det som går 
utover foreldrebetalingen.  

Barnehagens matgruppe konkluderer med at maten fra Løkkan catering er helt ok, barna spiser godt, men 
vi vil gi tilbakemelding til Løkkan om litt mer variasjon i grønnsaker. Barnehagen serverer rømme, litt 
krydder og soyasaus til barn som vil ha litt mer smak. Personalet konkluderer med at vi vil fortsette med 
denne ordningen frem til sommeren.  

Regnskapsrapport for oktober 2015: Barnehagen rapporterer med et mindreforbruk på 2 %, som vi får med 
oss på neste års budsjett. 

Ledige stillinger som skal lyses ut: Det lyses ut 2 ledige barnehagelærerstillinger 100 %, et 
svangerskapsvikariat og en fast stilling. Det lyses i tillegg ut assistent og barne- og ungdomsarbeider 
stillinger. 

Planleggingsdagene i oktober: Personalet var på Oppdal, Storlidalen Bortistu. Jobbet faglig i 2 hele dager: 
teamarbeid, framlegg fra basene, perspektivøvelser mm.  

Henvendelse fra NRK- Norgesglasset: Brøset barnehage har blitt kontaktet av NRK P1 Norgesglasset ved 
Juliet Landrø. Hun lager en radioserie om klima og har veldig lyst til å besøke oss og ha et intervju med noen 
av førskolebarna i forbindelse med hvordan vi jobber med miljø, gjenbruk og Lailas butikk. Hun kommer hit 
til oss torsdag den 12. november, og skal intervjue fire førskolebarn, samt ta noen bilder.  

Evaluering av Regnskogdagen den 15. oktober: En fin og godt organisert dag. Stor giverglede blant 
foreldrene, hele 9.500,-. Til neste år skal vi ha enda mer kake til salgs, samt suppe som vanlig. Både barn og 
foreldre ser ut til å sette pris på dette arrangementet, som går til en god sak. Det er ikke bestemt hva 
inntektene skal gå til neste år. 

 

Sak 22/15  eventuelt 

Lise orienterer om Brosjyrer som er kommet ut til foreldre fra FUB (Foreldreutvalget for barnehager). Hver 
foreldrerepresentant får en hver. Resten fordeles ut på basene. 

Nytt møte i brukerråd er satt til: 21.1.16, kl. 19.30-21.30 

 


