
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd -Brøset barnehage 

Dato 8.juni, 2017 

Tidsrom 19.30-21.30 

Sted Personalrom brøset barnehage 

Til stede Jeanette Selnæs, Tine N Rønne, Nina M Stranden, Jorunn Nordskag, vara Kjellrid 
Angelshaug, Anne S Buhaug og Lise Garvik 
 

Forfall Hilde Merete larsen 

Referent Anne  

Kopi til Alle ansatte og foresatte 

 

Sak 7/17 

Referat fra 7 mars ble godkjent.  

 

sak 8/17 

 

Informasjonssaker v/Lise Garvik og Anne Buhaug. 

 

- Barnehagen skal i løpet av sommeren/høsten gjennom et totalt vedlikehold både inne og ute. Vi 

gleder oss til det.  Dette vil kreve god informasjon ut til foreldregruppa. Det skal legges nye gulv på 

hele storbarn, settes opp skillevegger inne på alle baseområdene (i glass), maling både inne og ute 

mm. Det vil komme mer informasjon om dette, når vi får oppstartsdato på vedlikeholdet fra 

Trondheim eiendom. 

- Info om personal: Trondheim kommune har innført et nytt ledernivå, avdelingsledelse, i barnehage, 

skole og helse.. Fra 1.august trer Anne Buhaug inn i ny stilling som avdelingsleder ved Brøset 

barnehage. Kjellrid Angelshaug og Gyda Halberg fratrer sine stillinger i Brøset barnehage for å tre 

inn i hver sine avdelingslederstillinger ved Kattem barnehager og Flatåsen barnehage. Hilde 

Sønstebø kommer tilbake 7. august  fra svangerskapspermisjon. Kristoffer Rustad kommer tilbake 

fra pappapermisjon 1.august. 

- Antall barn fra høsten, slik opptaket ser ut nå, er som følger: Bekkdalen: 28 barn, Gåsedammen: 30 

barn, Steinbruddet 29 barn og Gårdsbruket: 27 barn. Det kan bli noen små endringer utover høsten. 

- Barnehagen har en relativt god og stabil økonomi. Vi beregner et 2% mindreforbruk. 

  



 

- Ny rammeplan er vedtatt fra 1 august. Rammeplanen er en forskrift til loven og forplikter og legger 

føringer for vår drift og vårt innhold. Samtidig er den tydelig på verdigrunnlaget til barnehagene og 

understreker “til barnets beste”, som et sentralt anliggende og et viktig prinsipp i samarbeidet 

mellom hjem og barnehage. Andre stikkord som er viktige: demokrati, bærekraft, barndommens 

egenverdi, foreldresamarbeid, digital praksis. Barnehagens ny årsplan bygger på rammeplanene og 

er et viktig arbeidsdokument for personalet, samt et sentralt dokument i samarbeidet mellom 

hjemmet og barnehagen.  

- Nye foreldrerepresentanter skal velges på foreldremøtene i september 2017. Brukerråd bestemmer 

at det skal velges en fra storbarn og to fra småbarn. 

- Lise informerer kort om at det er utarbeidet forslag til en ny beredskapsplan for barnehagene i 

trondheim. Denne trer i kraft når den er endelig vedtatt. personalet vil da ha en gjennomgang av 

denne. 

 

Neste Brukerråd er satt til 21. september kl 19.30-21.30. 

 

sak 9/17 

Ingen eventuelt saker. 

 

 


