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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjalt: Brukerrådet for Brøset barnehage 

Dato og tid: tirsdag den 7. mars 2017, kl. 1930-2130 

Sted: personalrom - Brøset barnehage 

Deltakere:  Jeanette Selnæs, Tine Nergård Rønne, Jorunn Nordskag, vara Kjellrid Angelshaug, 

Anne S Buhaug og Lise Garvik 

Referent: Jeanette/Anne 

Ikke tilstede: Nina Marie Stranden, Hilde Larsen 

  

  

 

 
 

Sak 1/17 Referat fra 29. november 2016 ble godkjent 

 

 

Sak 2/17  

Enhetsleder gikk gjennom resultater fra Foreldreundersøkelsen 2016 for Brøset barnehage.  Undersøkelsen 

hadde en litt lavere svarprosent enn vi kunne ønsket oss, men den gir oss en pekepinn på hvordan foreldrene 

opplever tilbudet og hva vi skal fortsette å fokusere på .Det ble reflektert rundt følgende områder: 

informasjon, barns trivsel og medvirkning. Disse områdene vil også bli reflektert sammen med foreldrene i 

foreldremøtene i høst.   

 

Tilbakemeldingene fra foreldrene i forhold til informasjon er at barnehagen bør fortsette å informere med 

bilder i garderoben, hvilke i personalet som er på jobb fra dag til dag. I tillegg er det fint om bilder av vikarer 

også blir hengt opp. Videre vil vi oppfordre foreldrene til å komme med tilbakemeldinger på hvordan de 

ønsker informasjon og hvilken informasjon de evt  savner.  

 

I forhold til medvirkning, så vil dette bli et tema på foreldremøtet i forbindelse med at vi snakker om 

Brukerundersøkelsen. Undersøkelsen viser at mange foreldre er usikre på hva som ligger i begrepet 

medvirkning, både når det gjelder foreldremedvirkning og barns medvirkning. 

 

Barns trivsel skårer barnehagen høyt på. Dette er vi veldig glad for og personalet påpeker at det er det aller 

viktigste å ha fokus på. Samtidig er vi i personalet enige om at vi har mål av oss at barnehagen ønsker at alle 

områder skal være over skåren 4 eller mer ved neste undersøkelse (beste skåre er 5). 

 

Sak 3/17  

Barnehagen vil ha sommerstengt barnehage i to uker fra sommeren 2018. Lise Garvik refererer til sak 19/16, 

hvor det ble orientert om vedtaket i Formannskapet den 18. oktober 2016, der alle kommunale barnehager 

skal ha to uker sommerlukket.  Brukerrådet vedtar at barnehagen skal ha stengt i uke 28 og 29, fra og 

med sommeren 2018.  

 

Sak 4/17  

Fagleder Anne Buhaug orienterte om ny årsplan for 2017-2019. Årsplanen er så å si ferdig og vil bli sendt ut 

til gjennomlesing til Brukerrådets medlemmer i slutten av mars. Brukerrådet skal fastsette årsplanen og den 

vil da gå i trykken og bli gjort gjeldene fra medio april.   

 

Særlige endringer fra forrige årsplan er spissing av barnehagens satsingsområder «Leik» og «Barn og 

Språk», samt barnehagens fokus på Grønt Flagg arbeid og bærekraftig utvikling. I tillegg er fagområdene i 

Rammeplanen vektlagt og konkretisert, i større grad enn i den forrige. Dette skyldes også krav i ny 

Rammeplan som foreligger fra medio mars.  Barnehagen er i mye større grad forpliktet til et «skal» i forhold 
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til gjennomføring av tiltak, enn et «kan». Dette krever mer konkretisering av hva barna skal få erfaring med i 

den tiden de er hos oss og hvordan personalet skal arbeide. 

 

 

Sak 5/17  diverse: 

- Det har vært valg av ansatterepresentanter til Brukerrådet. Det ble gjenvalg på 

Hilde L Larsen og Jorunn Nordskag. Siri Lorentsen og Kjellrid Angelshaug 

ble vara. 

- Meldeboka blir tatt opp på foreldremøtene i mars. Det vil også bli sagt litt om 

opptak og arbeidet med overgangen fra småbarn over til storbarn. Det vil bli 

en fells del for basene og etterpå går vi gruppevis. Foreldreundersøkelsen vil 

også bli berørt. 

 

 

Sak 6/17  

Anne Manninen går inn som pedagog for Kristoffer Rustad på Bekkdalen, når han går ut i 

svangerskapspermisjon i mars. 

 
Nytt møte i Brukerrådet blir torsdag 8. juni kl. 19.30-21.30 

 
 


