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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråd på Brøset barnehage 

Dato og tid: torsdag 29. september 2016, kl.1930-2100 

Sted: Brøset barnehage. 

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

Referent: Anne Buhaug/Jeanette Selnæs 

Møteinnkaller: Lise Garvik 

Forfall: Tine Rønne. 

  

 

 
 
Sak 12/16   Referat fra 16. juni 2016 ble godkjent 

Sak 13/16 Lise orienterte om en større nasjonal Foreldreundersøkelse i barnehagene, fra 
Utdanningsdirektoratet(UDIR), som foreldrene kan frivillig besvare i perioden 1.- 30. november. 
Undersøkelsen ser på kvalitet i tilbudet og foreldrenes fornøydhet. Dette er en frivillig og anonym 
undersøkelse, der foreldre kan svare på e-post/smarttelefon.  Det vil bli foretatt et tilfeldig utvalg av 
foreldre, der en foreldre pr barn skal svare. De som er trukket og kan besvare undersøkelsen, blir kontaktet 
av barnehagen via e-post og/eller mobil. Mer informasjon vil bli sendt ut før undersøkelsen åpnes.  

Informasjon om Foreldreundersøkelsen ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.  

Sak 14/16  

Foreldre fra storbarnsbasene meldte inn en tilbakemelding på foreldremøtet i høst. Følgende ble formidlet 
fra foreldrene:  

- Ønskelig at pedagogene står foran/ved siden av presentasjonene sine når de formidler. 

- Vi må tenke på plassering av tolk, det var forstyrrende slik den ble plassert nå. 

- Det ble for mye tekst og for mye informasjon på en gang. 

- Ønsker mer fra hverdagen, i form av bilder og eksempler på vår praksis. 

Tilbakemeldingene fra foreldrene på storbarn harmonerer med det vi selv har evaluert. Samtidig 
understreker vi at vi har et behov for å formidle både mandat og rammer for vår virksomhet. Vi skal jobbe 
videre med formen, slik at både mandat og vår praksis blir m\knytte sammen og formidlet til foreldrene. 

Sak 15/16 diverse: 

- 10 årsjubileum: Barnehagen fyller 10 år i høst. Dette skal feires med barn og foreldre på barnehagen 
fredag den 11. november. Invitasjon og program for dagen kommer. Estimert tidspunkt er fra 15-17, men 
dette kommer mer nøyaktig i invitasjonen. Sett av ettermiddagen.  Markering av FN dagen går i år ut, men 
Lailas butikk vil være åpen. Følg med på informasjon i basenes månedsbrev angående dette. 

- Regnskapsrapport 3. tertial: Barnehagen har god balanse i sin økonomi. Det vil nå bli gjort en del innkjøp i 
form av nye oppvaskmaskiner, barnestoler mm. Det ser ut til at vi får med oss et greit overskudd/buffer til 
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neste år. Men vi bruker fremdeles mer på innkjøp av mat enn det vi får inn av kostpenger, da vi ikke får en 
helårsvirkning av øking av kostpenger før i 2017. 

-Sykefravær: barnehagens sykefravær er halvert og pt. er det i underkant av 9 %. Samme tid i fjor var vi på 
21 %.  Målet for i år er ikke å komme over 11 %, så vi ligger godt an. Det er et godt fokus på arbeidsmiljø og 
sykefravær på vår enhet og vi jobber videre med det. 

-Planleggingsdager i oktober: 13. og 14. oktober er det planleggingsdager. Personalet reiser da til inderøy 
og skal ha to fine og innholdsrike dager på Jægtvolden Fjordhotell. Vi skal også ha praksisbesøk i en 
barnehage på Stjørdal, samt at vi skal feire barnehagens 10-årsjubileum i personalgruppen. 

- Kompostering: Vi er godt i gang med komposteringsprosjektet vårt. Nå gjenstår det å se om 
etterkomposteringen fungerer og hvordan egenprodusert jord kan bidra til barnehagehagen vår. Både 
barna og personalet er involvert i dette arbeidet, og vi lærer masse underveis. 

- Hovedvedlikehold 2017: Det blir hovedvedlikehold av barnehagens bygningsmasse i løpet av 2017. 
Trondheim Eiendom har foretatt en befaring og vi avventer rapport på hva som vil bli prioritert av 
vedlikehold hos oss. 

 

Sak 16/16 Evt:  

- Det skal velges 3 nye ansatte representanter i Brukerråd. Dette vil bli gjort på planleggingsdagene. 

- Neste møte i Brukerråd er tirsdag 29.november. 

 

   

 

 

 

  


