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15.2.18

Tidsrom

19.30-21.30
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Brøset barnehage

Til stede

Foreldrerepresentanter: Ida Halgunset, Heidi Dagsvik og vara: Ivar Ustad. Fra
barnehagen: Lise Garvik, Hilde Larsen, Jorunn Nordskag og Anne Buhaug

Forfall

Trond C. Bakkeid
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Anne B

Kopi til

Alle foreldre

Sak 1/18
Referat fra 7.11.2017 ble godkjent.
sak 2/18
Som orientert i forrige møte, er barnhagen gitt et pålegg om å skriftliggjøre risikovurderinger for tur, samt
skriftliggjøre sine rutiner og tiltak i forhold til arbeidet med mobbing og krenkelser i barnehagen. Dette
pålegget er gitt etter tilsyn fra Miljøenheten. I den anledning har barnehagen utarbeidet en egen
handlingsplan for arbeidet med barns psykososiale miljø i Brøset barnehage. Denne ble gjennomgått i møtet
og blir nå lagt ut på barnehagens hjemmeside. Planen vil bli presentert for alle nye foreldre i juni, samt
orientert om på høstens første foreldremøte.
Positiv respons fra foreldrerepresentantene på planen og intensjonen med arbeidet vi legger ned i å fremme
barns psykososiale miljø. Planen er ikke bare et arbeidsdokument for personalet, men også et
samarbeidsdokument mellom hjem og barnehage. Barnehagen er nå invitert av Miljøenheten for å holde
innlegg for alle barnehagen i Trondheim, ang arbeidsprosessen rundt planen og innholdet i planen.
sak 3/18
Diverse orienteringer:
Det er nå foregått en del endringer på parkeringen utenfor barnehagen. Lise orienterer om at disse endringene
ikke er initiert av barnehagen. Det er rektor ved Brøset Interimskole (Sjetne skole), som har vært i kontakt
med Eierskapsenheten, slik at det nå er satt opp skilter som reserverer parkering for ansatte ved skolen og
barnehagen fra kl 7-15. Foreldre kan hente og levere barn som vanlig.
Etter denne endringen har vi ikke mottatt noen henvendelser som tilsier at forholdene rundt parkering har
forverret seg, eller at det har bydd på problemer for foreldre. Barnehagen er noe usikker på hvordan en skal

løse det praktisk hvis foreldre er på foreldresamtaler eller noe annet i barnehagens regi som gjør at de må
parkere over lenger tid.
Ny pedagognorm i barnehagene fra 1.august 2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv
barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny
fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller
tre år. Hvilke konsekvenser dette får for oss, i forhold til antall pedagoger, vil vi ikke ha oversikt over før
hovedopptaket er klart. Antall barn er helt avgjørende for dette. Omrokkeringer internt, kan være en
konsekvens og/eller nye ansettelser av flere pedagoger.
Årsregnskapet er ikke klart ennå, enn siste rapport viser at barnehagen pt går med et mindreforbruk på ca
2%. Dette betyr at vi får med oss en buffer fra forrige år på ca 350.000. Dette kommer godt med, mtp at vi
gjerne ønsker å sette inn litt ekstra bemanning på basene i perioder.
Opptak: Nå har overflyttingsopptaket i kommunen gått. Dette kan medføre en del bevegelse i barneantall og
antall ledige plasser hos oss fra høsten 2018. Fagenheten vil komme til barnehagen på et opptaksmøte etter at
hovedopptaket er ferdig, for sammen med oss se på hvor store grupper vi skal ha til høsten. En del barn har
søkt overflytting fra oss til barnehager som ligger nærmere deres bostedsadresse og/eller nærskole. Brøset
barnehage har i perioder barn/familier fra flere områder i byen.
Nye rom og nye muligheter etter oppussing: personalet er svært fornøyd med rehabiliteringen som er foretatt.
Vi ble ferdig innen frist; før jul. Nå gjenstår resten av arbeidet med å skape gode møteplasser og lekesoner
for barna. Arbeidet er godt i gang og personalet benytter bla praktiske kveldsmøter til å jobbe frem dette. Vi
gleder oss til fortsettelsen og til å se hvordan barna tar i mot og bruker det nye lekemiljøet. Arbeidet med
rommene og barnas muligheter for god lek, er en kontinuerlig prosess.
Alle enheter i trondheim kommune har nå oppdatert sine hjemmesider, også Brøset barnehage. Se her:
https://www.trondheim.kommune.no/org/oppvekst/barnehager/broset-bhg/

sak 4/18 Ingen eventuelt saker

Nytt møte i brukerråd: 26.april 2018, kl 19.30-21.30

