
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd 

Dato 7.11.2017 

Tidsrom 19.30-21.30 

Sted Personalrom  

Til stede Ida Halgunset, Trond C. Bakkeid, Heidi Dagsvik, Jorunn Nordskag, Lise Garvik og 
Anne Buhaug 

Forfall  

Referent Anne 

Kopi til Alle 

 

Sak 14/17 

Referat fra forrige møte godkjent med to små rettelser. 

 

Sak 15/17 

Lise Garvik orienterer om Miljøenhetens tilsyn ved barnehagen. Dette var med bakgrunn i en 

bekymringsmelding fra et foreldrepar ang sikkerhet på tur, samt barns psykososiale miljø i barnehagen.  

Tilsynssamtale ble gjennomført hjemlet i Lov om miljørettet helsevern. Tilsynssamtalen avdekker to avvik: 

1. Barnehagen har ikke skriftliggjort sine risikovurderinger for tur. 

2. Barnehagen har ikke god nok skriftlig dokumentasjon på hvordan de jobber med barns psykososiale 

miljø. 

 

Ut i fra dette ble barnehagen pålagt å skriftliggjøre sine risikovurderinger for tur, samt forbedre sine rutiner 

for tur. I tillegg skal barnehagen utarbeide rutiner for hvordan de skal jobbe med barnas psykososiale miljø. 

Lise informerer videre om arbeidet rundt tilsvaret på dette og hvordan personalet har jobbet med dette 

frem til nå. Tilsvaret og nye rutiner og risikovurderinger skal leveres Miljøenheten innen 1.desember. Når 

de nye rutinene er godkjent blir dette delt med brukerråd og foreldregruppa. I tillegg blir det nå utarbeidet 

en handlingsplan i forhold til hvordan Brøset barnehage skal jobbe med barns psykososiale miljø. Denne vil 

også bli presentert i brukerråd, samt lagt fram og gjennomgått på vårens foreldremøter. 

 

I tilsynet fikk barnehagen svært gode muntlige tilbakemeldinger på hvordan barnehagen jobber faglig. 

 

Rapporten fra Miljøenheten ligger offentliggjort på barnehagens hjemmeside. 

 

 

  



 

 

Sak 16/17 

Ny rutine for barn med kjente allergier. Anne Buhaug gikk gjennom barnehagens rutine for barn med kjente 

allergier. Denne rutinen bygger på og er i henhold til Trondheim kommunes egen rutine for allergier i 

barnehagen. Når rutinen er ferdigstilt blir denne sendt ut til alle foreldre via meldeboka, samt at den blir 

gjort kjent for hele personalet før den legges inn i barnehagens rutiner på kvaliteket. 

 

Sak 17/17 

Diverse orienteringer: 

- Parkeringsplassen utenfor barnehagen: det har vært en ny befaring på parkeringsplassen med 

Trondheim parkering. Etter befaring vil barnehagen undersøke muligheten til å utvide med flere 

plasser. Vi avventer svar fra Eierskapsenheten i Trondheim parkering på dette.  

- På planleggingsdagene i oktober jobbet personalet  med risikovurdering, rutiner for tur og 

rammeplanen. Det ble også tid til en Bergstadvandring og god middag på torsdags kveld. 

- Lise Garvik orienterer om fremdriften på oppussing og rehabilitering av barnehagen. Håpet er at vi 

blir ferdig til jul med hele barnehagen. 

- Øvelse med Brøset sykehus den 15. november kl 13.00. 

- FN-dagen: Personalet har evaluert gjennomføringen og noen små justeringer vil bli gjort til neste 

gang. Det ble stilt spørsmål fra foreldre i brukerråd om arrangementet kan begynne senere på, slik 

at flere foreldre får muligheten til å delta. Vi vil vurdere innspillet og se på om det er noen 

justeringer vi kan gjøre. 

- Barnehagen rapporterer med 2% mindreforbruk på budsjett. Matbudsjettet holdes greit, men 

barnehagen bruker litt mer på mat enn det de får inn i foreldrebetalingen. Dette går greit, slik 

situasjonen er nå. 

 

Sak 18/17 

 

- Spørsmål fra foreldre ang glatt inngangsparti: Strøing av glatt inngangsparti er det i utgpkt 

driftsoperatørene som har ansvar for, men vi i administrasjonen strør også. 

 

- Nytt møte i brukerråd: 15 februar 2018, klokka 1930-2130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


