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MØTEREFERAT 
 
Møte: Brukerrådsmøte - Brøset barnehage 

Dato og tid: Torsdag den 21. januar 2016, kl. 1930-2130 

Sted: Brøset bhg- personalrom 

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

Referent: Anne Buhaug 

Møteinnkaller: Lise Garvik 

Forfall  Jeanette Selnæs og Siv Loe 

  

 

 
 
Sak 1/16  Møtereferat fra 10. november 2015 ble godkjent 
 
 
 
Sak 2/16 
Diverse info saker: 

 Nytt budsjett 2016: barnehagen har fått et budsjett for 128 barn. Budsjettet er tildelt ut i fra antall 
barn/plasser. Til informasjon går barnehagen over personalnorm og setter inn folk der det er 
behov. Barnehagen har 12 pedagogiske ledere/barnehagelærer, som er 2 mer enn norm. 
Budsjettet kan bli revidert etter hovedopptak. 

 

 Regnskap 2015: Dette er ikke ferdig, men det kan se ut som barnehagen får med seg 3 % i pluss 
over fra forrige regnskapsår. 

 

 Medarbeiderundersøkelsen 2016: Barnehagen går nå gjennom en medarbeiderundersøkelse med 
svarfrist 31.januar. Pt har 72 % svart. Undersøkelsen viser både basevise resultater, barnehagens og 
barnehageområdets resultater. Barnehagen vil gå igjennom resultatene når de foreligger for Brøset 
barnehage, og ev. fatte og gjennomføre tiltak for forbedring. 
 

 Besøk av Innsatsteamet opp i mot vårt sykefravær og deltagelse i Pilot mtp å redusere 
sykefraværet: 
Trondheim kommune har et eget innsatsteam som bistår enheter med høyt sykefravær. 
Innsatsteamet inviterer seg selv inn og kan bistå barnehagen i å sette i verk tiltak for å avdekke 
årsaker til fravær, samt finne gode tiltak for å redusere det. Brøset barnehage har i 2015 vært svært 
uheldig, da flere av våre ansatte har vært sykemeldt grunnet forklarlige grunner som, ulykker, 
operasjoner og alvorlig sykdom. Dette har medført en økning i sykefraværet, som har aktivert 
Innsatsteamet.  
Teamet har vært i møte med enhetsleder og fagleder, og det ble konkludert med at barnehagen 
gjør det de skal gjøre i forhold til sykefraværsoppfølging og gitte rutiner.  

 

 Samtidig er barnehagen, sammen med flere barnehager i kommunen, koblet på en pilot der 
ledelsen får opplæring i en samtaleteknikk som skal bidra til at nærmeste leder blir førstevalget før 
medarbeidere går til fastlegen for en evt. sykemelding. Teknikken heter «motiverende intervju». 
Den baserer seg på resultater av forskning, som viser at slike samtaler kan bidra til å redusere 
sykefravær. Arbeidsmiljøenheten kommer på planleggingsdagen den 29.januar for å informere om 
dette til hele personalet. 
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 Nytt personal: 
Bekkdalen: Marlene Grande, ny barnehagelærer fast og Jan Erik Rød i assistentvikariat frem til 
sommeren. Begge i 100 % stilling. 
Gåsedammen: Ny assistent har blitt tilbudt 100 % fast stilling. Har svarfrist mandag 25.januar. 
Steinbruddet: Ruba Alsundook fortsetter i sitt vikariat for Hilde Larsen frem mot sommeren. 
Elisabeth Skatvold har fått 100 % fast stilling som barne og ungdomsarbeider. 
Gårdsbruket: Lise Krogstad er ansatt fast i 100 % stilling som barne og ungdomsarbeider. Anne 
Mannine fortsetter i Kjellrid Angelshaug sitt svangerskapsvikariat. 
 

 Opptak: fristen for overflyttingsopptaket er 1. februar. Da kan det bli noe bevegelse i 
barnegruppene. Etter hovedopptaket får vi mer oversikt over hvordan gruppene vil se ut til høsten, 
men erfaringsmessig kan det bli en del bevegelse før sommeren på dette. Barnehagen tar høyde for 
at det kan komme en del småbarn ved dette opptaket, da kommunen nå skal åpne for at barn som 
blir ett år i sept/okt også har krav på barnehageplass fra september /oktober. Samtidig må 
barnehagen regne med å bidra til videre innsparinger, hvis det blir nødvendig. Dette vil påvirke evt. 
revidert budsjett. 
 
 

Sak 3/16   
Ingen saker på eventuelt 
 
Nytt møte i Brukerråd 28.4.16 kl. 19.30-21.30- 
 
 

 
 
 


