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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådet - Brøset barnehage 

Dato: torsdag den 3. september 2015 

Tidsrom: kl 1930-2130 

Sted: Brøset bhg- personalrom 

Til stede: Guro Haugskott, Marit Kristiansen, Siv Loe, Jorunn Nordskag, Anne Buhaug og 
Lise Garvik 

Forfall: Catrine Setsaas 

Referent: Lise Garvik 

Kopi til: møtedeltagere, vara, alle foreldre og ansatte på Brøset bhg 

 

 
Sak 14/15  Referat fra 9. juni ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer/merknader 

 

Sak 15/15  Vi gikk gjennom enhetsavtalen som omhandler miljø og vår resertifisering av 
Grønt Flagg for 2016. Barnehagens miljøhandlingsplan ble gjennomgått.  Periodens tema er; Barnehagen- 
et biologisk mangfold. Barnehagen har utarbeidet 3 hovedmål med underliggende delmål for arbeidet med 
biologisk mangfold. 

Hovedmål 1: Brøset barnehage har et rikt og variert uteområde med ulike vekster som bidrar til å ivareta et 
biologisk mangfold 

Hovedmål 2: Barn og voksne knyttet til Brøset barnehage har kunnskap om planters opprinnelse og 
utvikling 

Hovedmål 3: Barn og voksne knyttet til Brøset barnehage har kunnskap om vern av naturen og miljøets 
mangfold 

Det er laget ulike tiltak for måloppnåelse både for barn, personalet og foreldre. Når det gjelder tiltak for 
foreldre/foresatte, så ønsker barnehagen å bruke kompetanse i foreldregruppa, og dugnad på uteområdet i 
samarbeid med AU(arbeidsutvalget). I tillegg så ønsker barnehagen å ha tema knyttet til 
miljøhandlingsplanen på foreldremøter/foreldresamarbeid. 

 

Sak 16/15  Diverse orienteringer. 

- Personal og opptak, vi har ikke fylt opp alle plasser, det betyr at det er 
budsjettert med mindre grunnbemanning. Pt er det 4 ledige storbarnsplasser 
og 8 ledige småbarnsplasser. Konsekvensen blir da vel 3 hele stillinger mindre 
i grunnbemanning. 

- Når det gjelder erfaring med å få levert varmlunsj så langt, så er det positive 
tilbakemeldinger; personalet bruker mye mindre tid på å tilberede/lage 
varmlunsjen, personalet får frigjort mer tid sammen med barna istedenfor å 
lage varmlunsjen. Maten er smakfull og god. Noen savner litt mer grønnsaker.  
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- På foreldremøtene den 8. og 10. september må det velges 3 nye 
foreldrerepresentanter m/ personlig vara til Brukerråd   

- Fra november og nye representanter til Arbeidsutvalget(AU). Ingen av 
foreldre representantene i Brukerrådet stiller til gjenvalg. Det er ønskelig med 
2 representanter til Brukerrådet fra storbarnsbasene og 1 repr. fra 
småbarnsbasene 

- Barnehagen har i år hatt et samarbeid med fysioterapeuter fra 
Arbeidsmiljøenheten omkring tema pedagogikk og ergonomi. Barnehagen har 
hatt fokus på hva barn kan klare selv og hva ansatte kan støtte barn i, med å 
bli selvstendig og å mestre selv. Det som også er viktig er at ansatte skal bli 
bevisst på å ta vare på sin helse ved å bruke kroppen ergonomisk riktig. Hver 
base har hver sin ergonom som har hovedansvar for dette arbeidet på 
basene. 

- Når det gjelder planleggingsdagene i oktober, planlegger barnehagen å reise 
bort hvis økonomien tillater det. Vi skal da bl.a. jobbe med våre verdier, etiske 
dilemmaer, arbeidsmiljø. 

 

Sak 17/15  Eventuelt 

  Nytt møte i Brukerrådet med nye foreldre representanter.  

10. november kl 1930-2130 

 

Lise Garvik 

 


