
MØTEREFERAT 
 
Møtet gjelder: Brukerrådsmøte på Brøset barnehage 

Dato og tid: Torsdag 16.juni 2016, 19.30-21.00 

Sted: Personalrommet på barnehagen 

Deltakere:  Lise Garvik, Anne Buhaug, Jorunn Nordskag, Hilde Larsen og Nina Stranden 

Frafall : 

Referent: 

Jeanett Selnæs og Tine Rønne 
Hilde Larsen 

Referat:  Alle foreldre og ansatte ved Brøset barnehage 

  

 

 

Sak 9/16                

 

Referat fra 28.april ble godkjent. 

 

Sak 10/16            

 

Regnskapsrapport viser at gapet mellom penger vi får inn til kost og det som                                          

blir brukt, bare blir større og større.  Pr. dags dato betales det 315,- for kost i en måned ved 

full plass. Dette dekker tre fullverdige måltid hver dag. 

Brukerrådet diskuterte priser på kost opp i mot andre barnehager, og vi har ligget lavt i 

forhold til tilbudet i mange år. 

Vi kom også fram til at vi har litt å gå på når det kommer til utvalg av pålegg. Selv om vi 

dropper noe av utvalget skal vi gi barna et godt og variert måltid. Vi trenger ikke tilby åtte- ti 

ulike påleggsorter. Vi har mye å gå på med tanke på hva vi kjøper inn. Hvitost og brunost er 

dyrt, så dette trenger vi ikke ha hver dag. 

 

Etter diskusjon i brukrrådet, ble det vedtatt at kostpenger for hel plass øker med 85,- pr mnd. 

Dette betyr at fra 1/8 2016 er prisen 400,- 

Alternativet er at varmmat utgår, og redusering av tilbudet med tre måltid dagen, dette ønsker 

vi ikke. 

 

Matbudsjett  2016 

Levert fra Beløp med moms pr. mnd for barn 

ASKO, kolonial Kr. 17 500 

Tine, melk Kr 4 000 

Rosenborg bakeri, brød Kr. 3 800 

Odd Langdalen, frukt og grønt Kr. 6 800 

Løkkan Catering, varmlunsj levert Kr. 20 000 

  

Sum pr. mnd  Kr. 52 100 

 

Nå i vår er det 127 barn som betaler 315,-  Det vil si at barnehagen får inn 40 005,-i måneden, 

og dermed går med minus hver måned med  12 095,- 

 

Sak 11/16 



 

Eventuelt:   

 

Det ser ut til at vi blir 120 barn ved Brøset barnehage til høsten 

65 storbarn (+ 1-2) 

54 småbarn 

Vi har nådd målet vårt med tanke på at vi slipper overtallighet, noe vi er glade for. 

 

Vi blir fortsatt fire baser som deles inn i tre grupper. 

 

Nytt møtetidspunkt for høsten 2016: Torsdag 29. september kl. 19.30- 21.30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker alle en riktig god sommer og velkommen til et nytt og spennende barnehageår  


