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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjelder: Brukerrådsmøte 

Dato og tid: tirsdag den 29. november 2016, kl. 1930-2130 

Sted: personalrom- Brøset bhg 

Deltakere:  Jeanette Selnæs, vara Hallgerd Hoff Helgetun, Tine Rønne, Jorunn Nordskag, Hilde 
Larsen, Anne Buhaug og Lise Garvik 

Referent: Anne Buhaug/Lise Garvik 

  

  

  

 

 
 
Sak 17/16 Referat fra møte den 29. september 2016 

 

Sak 18/16 Anne Buhaug gikk gjennom arbeidet med ny årsplan for 2017-2018. Årsplanens rammer styres 
av Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehagen. Den skal svare på barnehagens mandat og 
beskrive både pedagogisk innhold og metoder. Samtidig skal den være et informativt dokument for 
foreldre, arbeidsdokument for personalet og et samarbeidsdokument mellom hjem og barnehage. 
Årsplanen skal også inneholde en progresjonsplan, som beskriver hva alle barna i Brøset barnehage skal få 
ta del i løpet av barnehagetiden. 

Hele personalet er nå inne i en prosess der vi jobber med å beskrive vår pedagogiske forankring og 
pedagogiske praksis. Dette gjør vi både for at det skal inn i årsplanen og også fordi det bidrar til personalets 
faglige utvikling. Ny årsplan vil foreligge i mars 2017. 

Tilbakemeldinger fra Brukerråd ang ny Årsplan:  

 Den som eksisterer nå er veldig informativ. Mye skrift. Forteller mye om barnehagen 

 Foreldre vil gjerne ha informasjon om hvordan vi jobber og hvorfor.  

 Viktig med en god kombinasjon mellom informasjon og fag-balanse. Skal inneholde noe fagtekst, 
da barnehagen er en pedagogisk virksomhet, samtidig skal den være god og lese for alle foreldre. 

 

Sak 19/16  diverse; 

- Foreldreundersøkelsen i regi av UDIR viser nå en svarprosent på 60,5%. Denne 
er litt lav, så vi sender ut en siste oppfordring og ber om at foreldre svarer. 
Foreløpige skårer viser at foreldre stort sett er fornøyd med tilbudet. Samtidig 
ser vi at det er ulike behov i foreldregruppa. Noen ønsker seg en bedre 
utelekeplass, noen synes vi har en flott utelekeplass. Noen opplever at 
barnehagen bør bedre kostholdet, andre synes det er bra. Til nå skårer 
barnehagen godt på både trivsel og trygghet for barna. Samtidig er det 
områder vi skal se nærmere på, når de endelige resultatene kommer. Alle 
foreldre vil få informasjon om resultatet. 
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- En evaluering av 10 års jubileet for både barn, foreldre og ansatte. Positive 
tilbakemeldinger på selve arrangementet i barnehagen den 11. november og 
vår jubileumsvideo. Personalet feiret seg selv på planleggingsdagene. 

- Det vil bli valg av nye ansatterepresentanter i Brukerråd, på 
planleggingsdagen i januar. 

- Det kommer ny rammeplan for barnehagene. Denne vil bli gjort gjeldende fra 
1.august 2017 

- Den 18. oktober 2016 fattet Formannskapet i Trondheim følgende vedtak: 
«Formannskapet vedtar at kommunale barnehager stenger 2 uker i løpet av 
fellesferien. Vedtaket gjelder fra sommeren 2018». 

Vi vil komme tilbake til hvilke 2 uker dette blir for Brøset barnehage. Det vil bli 
fattet vedtak i brukerråd om hvilke uker dette skal være i Brukerrådet i løpet 
av våren 2017. 

Vil forøvrig presisere at barnehagen har åpent hele sommeren 2017. 

 

Sak 20/16  eventuelt 

Tidspunkt for neste møte i Brukerrådet er 7.mars kl. 19.30-21.30. 

   


