
 

Brukerrådsmøte Brøset barnehage  Side 1 av 2 
 

MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerrådsmøte Brøset barnehage 

Dato og tid: torsdag den 28. april 2016, kl.1930-2130 

Sted: Brøset barnehage- personalrom 

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

Referent: Jeanette Selnæs og Anne Buhaug 

Møteinnkaller: 

Kopi:  

Lise Garvik 
Til alle foreldre 

  

 

 
 
Sak 4/16  Referat fra 21. januar 2016 ble godkjent 

Sak 5/16   

Tine N. Rønne har meldt en sak om de grønne tøyposene som foreldrene låner til skittentøy og som de har 
med hjem. Tøyposene er i litt dårlig forfatning, i tillegg har flere ødelagte hanker og det kan se ut som det 
er lite poser i omløp. Brukerråd ble enige om at barnehagen sender ut et skriv og ber om at foreldre tar en 
titt hjemme, for å se om det finnes poser som ligger hjemme og ikke er i bruk. Saken tas inn i BK-møtet 
fredag, slik at vi kan bli enige om hvordan vi gjør dette videre. Skal det bestilles flere poser? Andre 
løsninger? Det kommer info bra basene etterhvert på dette. 

Sak 6/16   

Barnehagen har mottatt en bekymringsmelding fra naboer i et av borettslagene i nærområdet, om at barn 
står på broa over Omkjøringsveien og vinker til biler som igjen tuter. Avsender, som ikke har skrevet under 
med navn, klager på aktiviteten og mener at den ikke er forenelig med tanke på både støy, forurensing og 
hva barnehage skal ha av aktiviteter for barn. Dette har også blitt en sak i Adressas nettutgave.  

Brukerråd og barnehagen har registrert brevet med klagen og er enige om at praksisen med besøk på broa 
fortsetter. Tilbakemelding tyder på at dette er en aktivitet det ikke stilles kritiske spørsmål til fra 
foreldregruppa. I tillegg registrerer personalet og foreldrene at barna har stor glede av å gå over denne 
broa. Vi tar selvfølgelig hensyn til støvmengde og kuldeperioder.  Dette er ikke en hyppig aktivitet, men er 
en del av det å gå på tur til nærliggende friluftsområder. I perioder pleier småbarnsgruppene, med de som 
ikke kan gå så langt, å ta turene for å se på bilene som passerer. Noe som både er fasinerende og ikke minst 
stimulerer til mange gode samtaler mellom barn-barn, barn-personalet og barn- foreldre.  

Sak 7/16  diverse saker /informasjon: 

-Lise informerte om resultatet på medarbeiderundersøkelsen 2016 og hvordan barnehagen skal jobbe med 
resultatene i personalgruppa. Undersøkelsen viser en meget god skår (på 5-tallet, der beste er 6)) og 
oppgang på de fleste områdene. Vi ligger høyere enn, eller likt med kommunen på alle områder unntatt ett. 
Dette gjelder fysisk arbeidsmiljø. Skåren her er på 4, og det er ingen lav skår. Samtidig er det noe vi vil se 
på, da den har gått ned med 0,2 siden sist undersøkelse i 2014. Selv om undersøkelsen viser en god skår, er 
det variasjoner basevis på spesifikke spørsmål. Dette skal det jobbes med, både i fellesskap, basevis og 
individuelt i utviklingssamtaler. Vi skal finne konkrete tiltak for å holde oss der vi er og evt. forbedre 
områder vi ser potensiale for utvikling i. 
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I tillegg vil undersøkelsen bli gjort til gjenstand for refleksjon i barnehagens egen amg-gruppe. Der vil også 
representant fra arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune være tilstede, for støtte og forslag til evt vider 
tiltak. 

-Regnskapsrapport 1. kvartal 2016: barnehagen har en stø økonomis kurs og beregner 2%  mindreforbruk. 

-Overgrepssaken i Bergen har naturlig nok satt i gang mange følelser hos personal i barnehagene generelt. I 
tillegg vil slike saker sette i gang prosesser der man ser på interne rutiner og praksis, også i Brøset 
barnehage.  

Anne orienterte om hvordan vi jobber med forebygging av at slike hendelser skal skje i vår barnehage. Vårt 
utgangspunkt er at vi skal jobbe for at vi er minst mulig alene med barn. I tillegg går vi inn i dette med en 
holdning, der åpen og transparent praksis i hverdagen er en praksis vi har og ønsker. Vi ønsker å 
minimalisere situasjoner der personal kan havne i situasjoner alene med barn.  

Dører er fysisk åpne og vi er minst mulig alene med barn på tomannshånd. Alltid flere voksne på tur, altså 
aldri en alene med ei lita gruppe. Vi reflekterer rundt vår praksis i basemøtefora og andre fora vi har for 
refleksjon. Det er viktig at personalet opplever at de tar vare på hverandre, at det å se til hverandre inne på 
et rom når du har ei lita gruppe, er en naturlig del av vår praksis. I tillegg skal vi innhente mer kompetanse 
på hvordan snakke med barn om å sette grenser for kropp og egen seksualitet. Selv om flere i av personalet 
har kompetanse på å se etter tegn på at barn kan ha vært utsatt for krenkelser av både seksuell, fysisk og 
psykisk art, opplever vi at aldri kan bli god nok på dette viktige området. I tillegg inderstreker vi 
samarbeidet med hjemmet. Foreldre og barnehage har et felles ansvar for å snakke med barn om hvilke 
grenser, holdninger og atferd som er akseptable og gode i forhold til dette med egen kropp og seksualitet 
hos barn. 

Lise orienterer kort om at Trondheim kommune har nye og gode rutiner i forhold til hvordan handle ved 
evt. mistanke om at personalet har begått straffbare handlinger av krenkende art. Lise understreker dette 
med politiattest og referansesjekk ved anset 

-Anne orienterte kort om opptaket så langt. Barnehagen får ikke fylt opp sin kapasitet på plasser i år. Vi tar 
mål av oss å ha 50 småbarn totalt og 75 storbarn. Vi får nok fylt opp på småbarnsbasene med 25 i hver, 
men på storbarn er vi p.t. 69 storbarn totalt fra 1.8.16. Hovedopptaket på de største barna er nå avsluttet, 
men ennå kan vi fylle opp med flere på små. Pt er vi 46 på små, men håper på at vi få inn fire til. Slik unngår 
vi overtallighetsproblematikk og kan ivareta våre faste ansatte. Dette er et mål.  

Overgangen fra små til storbarn er klar og foreldre er orientert om hvilke baser barna skal på. 
Hovedprinsippet at vi flytter basene samlet, men noen ganger må de deles. Da flytter vi grupper med barn 
og et godt prinsipp er å ikke skille venner og grupper som har vært sammen over tid. Barnehagen er 
selvfølgelig åpen for individuelle behov og ønsker fra foreldre. Dette tar vi med det evt gjelder. 

Sak 8/16  eventuelt 

Møtedato for neste brukerrådmøte torsdag 25 juni kl 19.30-21.30.  

På forespørsel om å evt. endre møtetidspunkt til tidligere på kvelden for brukerrådsmøtene, er det ikke 
ønskelig fra foreldrene sin side. Da opprettholdes tidligere tidspunkt inntil det evt. kommer ønske om 
endring. 

 


