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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråd på Brøset barnehage 

Dato: tirsdag 14. april 2015 

Tidsrom: kl 1930-2130 

Sted: Brøset barnehage- Brøset bhg 

Til stede: Guro Haugskott, Marit Kristiansen, Catrine Setsaas, Siv Loe, Jorun Nordskag, 
Anne Saksvik Buhaug og Lise Garvik 

Forfall: Hilde Larsen 

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: alle baser+ alle foreldre 

 

 
Sak 5/15  møtereferat fra 20. januar ble godkjent. Et meget godt og fyldig referat!! 

 

Sak 6/15  Varmlunsj levering fra nytt barnehageår. Barnehagen har hatt møte med 
kjøkkensjefen på Løkkan Catering angående en eventuell levering av varm lunsj fra nytt 
barnehageår. Utgangspunktet for at barnehagen har tatt kontakt med kjøkkensjefen, er gode 
referanser og tilbakemeldinger fra andre barnehager som har en leveringsavtale med Løkkan 
Catering. Barnehagen bruker mye personalressurser hver uke på å lage varmlunsj til alle barna. 
Personalet er derfor veldig positiv til å få levert ferdig varmlunsj en dag i uka for alle barna. Når 
det gjelder pris/utgifter, så har barnehagen grovt regnet på dette. Det viser seg at vi bruker litt 
mer på å få levert lunsj mot å lage den selv. Men vi tenker at vi ikke bestiller til alle barn hver 
uke, da det alltid er noen barn som ikke er i barnehagen. I tillegg vil vi redusere noe på utvalg 
av tørrmat.  

Vedtak; Brukerrådet stiller seg positiv til å prøve en ordning med å bestille varmlunsj fra ca. 
medio august og ut desember 2015. I løpet av høsten vil vi gi Brukerrådet en tilbakemelding 
hvordan regnskapet ser ut. 

 

Sak 7/15  diverse orienteringer; 

- Årsregnskapet for året 2014 viser et mindre forbruk/overskudd på kr.550.000,- 
Barnehagen får med ca. kr.520.000,- over på nytt budsjettår 

- Aleksander Blaasvær er vikar på Steinbruddet i Hilde Larsens sykmelding frem mot 
sommeren, han er godt kjent fra før. I tillegg har vi noen vikarer på noen av basene i 
påvente av utlysing av ledige stillinger og sykefravær 

- Opptaket; plassene på de to stor barns basene Gårdsbruket og Steinbruddet er pt. fylt opp. 
På småbarns basene er det enda noen ledige plasser som vi regner med fylles opp i løpet 
av våren/sommeren.  

- Barnehageledere er informert om at budsjettet på det spesialpedagogiske område er brukt 
opp for 2015. Det betyr at barnehagene har fått beskjed om å redusere dette budsjettet 
for sin enhet. Vi vet enda ikke hvordan dette vil slå ut for Brøset barnehage sin del. I 
midlertid skal de barna som har fått vedtak om timer etter Opplæringsloven, beholde de 
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selv om budsjettet reduseres. Dette vil gi barnehagen noen utfordringer som vi må løse på 
en best mulig måte for de barna det gjelder. 

- Fra januar 2016 vil det som kalles ny pedagognorm innføres i de kommunale barnehagene, 
det betyr økte ressurser til flere pedagoger. For Brøset barnehage sin del, så vil det ikke bli 
flere pedagoger, da vi allerede har flere enn de vi pt har budsjett for og er godt innenfor 
det vi skal være også fra januar 2016. 

- Når det gjelder nytt barnehageår, så vil det bli tatt opp færre barn på småbarn enn det er 
pt. dette, fordi alle barnehager/enheter har fått pålegg om å redusere med noen plasser. 
Men alle barn med rett til barnehageplass får plass. Befolkningsveksten er grunnlag for 
planlegging og bygging av nye barnehageplasser. Utbygging av plasser i 2011-2014 i 
Trondheim kommune, var basert på for høye barnetallprognoser. Av den grunn er det flere 
plasser enn barn.   

- Når det gjelder avvikling av påskeferien og stengt onsdag før skjærtorsdag, så melder 
barnehagen om at dette har gått greit.  

 

Sak 8/15  eventuelt 

- Det skal velges nye repr. til Brukerrådet på foreldremøtene i høst. Det oppfordres til at de 
sittende representanter stiller til gjenvalg. 

-  Foreldre som ikke vet når de har ferie innen fristen 30.april, i forbindelse med levering av 
«sommerlapper» til sine baser, må ta kontakt med sin base 

 

- Nytt møte; 9. juni 2015, kl.1930-2130 

 

 

 

Lise Garvik 

 


