
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerrådsmøte  

Dato Torsdag 21. september 2017 

Tidsrom 19.30-21.30 

Sted Personalrommet Brøset barnehage 

Til stede Ida Halgunset, Trond C Bakkeid, Heidi Dagsvik, Jorunn Nordskag, Hilde M Larsen, 
Anne Buhaug, Lise Garvik 

Forfall  

Referent Anne Buhaug 

Kopi til Alle foreldre/ansatte 

 

 
Sak 10/17 Referatet fra forrige brukerråd møte  den 8. juni 2017 ble godkjent 
 
sak 11/17 Konstituering av nytt Brukerråd:  
 
Lise Garvik informerer kort om Brukerrådets funksjon: 
Foreldremedvirkning er en forutsetning for å tilby en god barnehage, og Brukerrådet er barnehagens formelle 
organ for foreldremedvirkning. 
Gjennom brukerrådene kan foreldrene påvirke innholdet og kvaliteten i barnehagen. Alle skoler, barnehager, 
sykehjem, hjemmetjenesten med flere, skal ha hvert sitt brukerråd. 
Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. 
Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.  
 
Brøset barnehage sitt brukerråd består nå av 7 medlemmer, der enhetsleder er ikke-valgt medlem og har en 
sekretærfunksjon. Valgt leder for brukerråd er Trond C Bakkeid. Foreldrerepresentanter fra barnehagen er: 
Heidi Dagsvik (Storbarn), Ida Halgunset (Bekkdalen) og Trond C Bakkeid (Gåsedammen). Representanter 
fra personalet er Hilde M Larsen (storbarn), Jorunn Nordskag (småbarn) og Anne Buhaug 
(avdelingsleder/administrasjonen). 
 
Foreldre oppfordres til å ta kontakt med representantene i Brukerådet hvis de har saker de mener burde bli 
tatt opp. Saker som ikke tas inn i brukerråd er saker ang enkeltbarns tilbud og saker ang  personal. 
Brukerrådet er et rådgivende organ og det skal tungtveiende grunner til for at brukerrådets råd ikke følges. 
 
 
 
 



 

 
 
 
sak 12/17 diverse orienteringssaker:  
Regnskapsrapport for 2. tertial for Brøset barnehage: barnehagen har god kontroll på økonomien. 
Barnehagen går med 2% mindreforbruk.  
 
Vedtak ang mer ressurser inn i barnehagene: Rådmannen har kommet med et budsjettforslag som går på 
skjerping/øke av pedagognormen fra 1. august 2018 og innføring av økt bemanningsnorm gjeldende fra i 
høst. Budsjettforslag fra Rådmannen skal vedtaes i Bystyret den 3. desember. 
 
Opptak, barn, plasser og personal/grunnbemanning: Pt er det inntaksstopp i barnehagen. Noen unntak gjøres, 
som f.eks for familier som kommer tilflyttende. Pt er det 52 barn på storbarn og fra 15 november er det 54 
småbarn totalt. Dette kan tallet kan endre seg underveis. 
 
Status på oppgradering/rehabilitering av barnehagen: Rehabiliteringen av barnehagen er godt i gang. Malere 
jobber nå på storbarn og vi regner med at hele jobben vil ta ca 2.mnd. Etterhvert vil arbeidet på småbarn sette 
i gang. Vi har et håp om at vi er ferdige før vi begynner med desember mnd. Nå er vi glade for at det gode 
været står oss bi. Barna på storbarn er gode på å håndtere situasjonen og vi oppfordrer foreldrene til å ta 
kontakt hvis det er noe som oppleves ugreit. Til nå virker ting å gå fint, og personalet har et ekstra fokus på 
struktur, sikkerhet og trygghet. Vi har jevnlige koordineringsmøter med håndtverkere og Trondheim 
Eiendom. 
 
 
Planleggingsdagene i oktober for personalet: Planleggingsdagene den 12. og 13. oktober går til Røros. Der 
skal personalet bla  jobbe med risikovurdering og rutiner på tur, ny Beredskapsplan for barnehager i 
Trondheim kommune,  samt implementering av ny rammeplan. 
 
 
 
Evaluering av foreldremøtene:  
Tilbakemelding fra foreldrerepresentantene i brukerråd:  

● Innlegget om pedagogikk og ergonomi var både opplysende og satte i gang refleksjoner i foreldre. 
● Bilder og film fra barnas hverdag er alltid fint å se. 
● Informasjon om hvordan barnehagen jobber er interessant. 
● Viktig å tenke over at det er foreldremøter og ikke personalmøte, særlig da med tanke på faglig 

fokus. 
● Foreldrene stiller spørsmål ved det “dårlige” oppmøtet av foreldre på enkelte av gruppene: Hvorfor 

er det slik?  
Vi konkluderer med at vi stadig kan forbedre disse møtene slik at foreldrene opplever at de er verd å sette av 
tid til. Det er alltid ulike oppfatninger av hva som er interessant, og personalet ønsker å gi et innblikk i barnas 
hverdag, presentere aktuelle tema og å få til gode refleksjoner med foreldrene.  
 
 
 
 



 

 
 
 
sak  13/17 eventuelt  

● Meldt sak fra foreldre ang parkeringssituasjonen utenfor barnehagen: parkering oppleves kaotisk og 
det er vanskelig å få parkeringsplass når en kommer etter klokka 0800. Dette er en offentlig 
parkeringsplass og hvem som helst har rett til å parkere her.Vi har hatt en befaring med Trondheim 
parkering i 2013 mtp å rydde opp i skilting og andre forhold. Dette skal vi nå ta tak i igjen og det er 
avtalt ny befaring med Trondheim Eiendom fredag den 29. september 

● Nytt brukerådsmøte tirsdag 27.november 19.30-21.30. 


