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Sak 10/15  referat fra 14. april godkjent 

Sak 11/15  sak meldt fra mor på Steinbruddet om mye bruk av vikarer og bruk av 
parkeringsplassen  

Enhetsleder presiserer at saken om bruk av vikarer skal diskuteres på generelt grunnlag. Leder 
oppfordrer alle foreldre om å ta kontakt med enten pedagogisk leder, fagleder eller styrer 
vedrørende saker som angår enkelt barn.  

Momenter som kom frem under saken om bruk av vikarer: Barnehagen har forståelse for at 
foreldre opplever å møte mange vikarer her på barnehagen. Barnehagen opplever at det kan 
være en utfordring å hjelpe foreldre å orientere seg når de ikke vet hvem en skal ta kontakt 
med. Dette er en barnehage med relativ god økonomi og vi har råd til å sette inn vikarer ved 
både egen og barns sykdom, ferie, avspasering, kurs og ellers når basene har behov for frikjøp 
av faste ansatte i forbindelse med ekstra ressurser. Dessuten skal også barnehagen til enhver 
tid ha nok voksne også mtp at vi er naboer til Brøset sykehus. Men barnehagen skjønner at det 
i perioder er det mange vikarer å forholde seg til. Vikarbruk er noe barnehagen diskuterer ofte. 
Vi må sørge for at selv om vi har økonomi til å sette inn vikarer, så må ikke det føre til andre 
problemer. En fordel må ikke bli en ulempe. Vi vurderer jevnlig hvor mange vikarer er det 
hensiktsmessig til enhver tid å ha. Det er alltid en smertegrense på hvor mange vikarer vi skal 
sette inn ved fravær. Kan vi hjelpe hverandre mer på tvers av basene?  

Vi bruker faste vikarer, stort sett fra Manpower så langt det lar seg gjøre. I perioder har også 
noen baser studenter fra Dronning Mauds Minne, noe vi er forpliktet til. Barnehagen har åpent 
fra kl 0700-1700 og har et 3- delt vaktsystem. Det betyr at på morgenen og på ettermiddagen 
er det færre voksne på vakt. Vi bruker ikke ukjente vikarer på yttervaktene, dvs tidlig og 
seinvakt med mindre det er helt nødvendig. 

Det er også viktig at faste ansatte lærer opp vikarer til å bli bedre på å møte foreldre ved 
bringing og henting. Dette er en stor barnehage og barnehagen oppfordrer også foreldre til å 
ta kontakt med faste voksne når de har behov for en nærmere prat. 

Brukerrådet anbefaler barnehagen å være i forkant av tema vikarbruk på foreldremøter i høst 
om bruken av vikarer og hvorfor. Samtidig kan vi oppfordre foreldre til ikke å være redd for å 
ta kontakt med faste voksne når de har behov for en nærmere samtale. 
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Fagleder presiserer også at selv om vi bruker mye vikarer så jobbes det godt med både 
struktur, organisering og faglig utvikling på enheten. Vi skal fortsette med å jobbe mer med å 
veilede vikarer. 

Brukerrådet ønsker at barnehagen informerer bedre via mail til foreldre om hvem som er 
vikarer i perioder, endringer av hvem av de voksne som har ansvar for de ulike gruppene og en 
til hver tid oppdatert oversikt over hvem som er på jobb i garderoben. Når vikarer er ute, er 
det praktisk mulig at vikarer da kan bruke lapper med navn på hvilken base de tilhører?  

Når det gjelder bruk av parkeringsplassen, så er dette ikke noe barnehagen har ansvar for. 
Dette er en offentlig parkeringsplass som alle kan bruke. Mange ansatte, foreldre og andre 
bruker plassen. Vi har en avtale om at foreldre, ansatte og besøkende til Brøset barnehage 
bruker plassen og skolene ved siden av bruker parkeringsplassen oppe ved skole brakkene. 
Men det hender jevnlig at også personer tilknyttet skolene bruker parkeringsplassen utenfor 
barnehagen.  Dette er en stor barnehage med mange foreldre og ansatte og besøkende, så 
foreldre må regne med i perioder at det kan være vanskelig å finne en ledig plass. 

Sak 12/15  diverse orienteringer: 

- Rådmannen i Trondheim har bedt om og henstilt alle enheter pga av den økonomiske 
situasjonen i kommune om å rapportere med 2 % mindre forbruk på 1. tertial regn skaps 
rapport. Brøset har da rapportert da med 2 % mindre forbruk, dette får vi som påpluss på 
neste års budsjett. 

- Barnehagen får ikke fylt opp sine plasser til høsten, da det ikke pt.er flere småbarn på våre 
ventelister. Det betyr at noen av personalet på småbarn går over på storbarn. Veronika 
Wist fra Gåsedammen følger gruppa si over på Gårdsbruket. Elisabeth Skatvold og Ruba AL 
Sundook følger gruppa fra Bekkdalen over på Steinbruddet.  

- Nora Fyrileiv har fått seg jobb som rådgiver i NAV og Madel Andersen flytter hjem til Oslo. 
Hilde Larsen blir langtids sykmeldt. Det betyr at det må inn flere ansatte på Steinbruddet 
fra nytt barnehageår, noe barnehagen jobber med. 

- Det blir levering av varm lunsj hver onsdag fra Løkkan Catering, vi starter i uke 34 etter 
avtale med kjøkkensjefen på Løkkan Catering. 

Sak 13/15  eventuelt 

- I forbindelse med øvelser med Brøset sykehus, så har det kommet opp spørsmål fra 
ansatte om hva vi sier til barna, når vi har øvelser. Vi har tidligere blitt enig om i 
Brukerrådet at vi ikke forteller barna om hvorfor vi har slike øvelser. Men de største barna 
får med seg at det er noe spesielt, de spør og noen leser også på plakater som henger på 
ytterdørene at det står øvelse- rømming. Brukerrådet anbefaler at vi tar kontakt med 
psykolog på Brøset sykehus og spør han om gode råd. Viktig at barn får god informasjon 
som samtidig ikke skremmer de. Brukerrådet mener det er viktig å være ærlig overfor 
barna, men forklare de på en god og forståelig måte hvorfor vi har slike øvelser. 

- Barnehagen ved leder og fagleder har hatt møte med en frivillig/ideell organisasjon som 
heter For Fangers Pårørende(FFP). Dett er en organisasjon som hjelper med informasjon 
om arrestasjon, fengsel, kriminalomsorgen, forhold som gjelder besøk i fengsel, innsattes 
barns situasjon ved fengsling og lignende. Denne organisasjonen kan både ansatte og 
foreldre få gode råd fra hvis dette skal bli aktuelt 

- Nytt møte i Brukerrådet er 3. september 2015, kl. 1930-2130.  Det skal velges nye 
foreldre representanter til Brukerrådet på foreldremøter i september. 


