MØTEREFERAT
Møtet gjaldt

Brukerråd

Dato

Tirsdag 16.10.18

Tidsrom

19.30-21

Sted

Barnehagen

Til stede

Ane Valsø, Ida Halgunset og Heidi Dagsvik . Ansatterepresentanter: Hilde Larsen
og Jorunn Nordskag.
Styrer Anne Buhaug sitter som sekretær.

Forfall
Referent

Jorunn og Anne

Kopi til

Alle foreldre og ansatte

Sak 9/18
Referat fra 29.4 ble godkjent
Sak 10/18
I mars skal det velges nytt brukerråd. Vi fortsetter ut året med den sammensetningen vi har..
Brukerråd pr dato er: Foreldrerepresentanter: Ane Valsø (småbarn), Ida Halgunset (nå storbarn/tidligere
småbarn)) og Heidi Dagsvik (storbarn). Ansatterepresentanter er: Hilde Hilde Larsen og Jorunn Nordskag.
Styrer Anne Buhaug sitter som sekretær.
Ved første brukerråd etter nyvalg i mars, vil det velges ny leder for brukerrådet blant
foreldrerepresentantene.
Ny avdelingsleder vil sitte som en av ansatterepresentantene. Det skal være like mange
ansatterepresentanter som foreldrerepresentanter. Frem mot valg oppfordres foreldrene i det sittende
brukerrådet til å fungere som valgkomite og verve nye foreldre til valg. Det er også muligheter for gjenvalg.
Valg vil skje ved foreldremøtet i mars. Dato kommer. Valg av nye ansatterepresentanter skjer på
planleggingsdagen i januar.
Sak 11/18
Diverse info fra styrer:
Ledelse:
Tidligere styrer Lise Garvik har gått av med AFP. Ny styrer fra i høst er Anne Buhaug. Hun var tidligere
avdelingsleder ved Brøset barnehage. Det er nå en prosess i gang med å få ansatt ny avdelingsleder ved
enheten. Dette vil være klart før jul.

Personal:Det har vært nødvendige omrokkeringer av personalet i høst. Årsaker til slike omrokkeringer kan
være flere som bla antall barn på basene og egne ønsker fra personalet om nye utfordringer.
Omrokkeringene er godt planlagt og skifte av personalet skal i minst mulig grad påvirke hverdagen til barna.
Noen ganger opplever vi at gode tilknytningspersoner til barn må flytte base, da jobber vi for at dette skal
skje på en skånsom og trygg måte, slik at barna har andre tilknytningspersoner å støtte seg til når dette
skjer. Viktig at foreldre gir tilbakemeldinger, hvis slike omrokkeringer oppleves ugreie eller får konsekvenser
vi ikke ser. Tilbakemeldingene fra ansatte og det vi ser nå, er at endringene har gått fint.
Trondheim kommune har lansert strategien “Sterke barnefellesskap”. For Brøset barnehage betyr dette bla.
at vi fortsetter å ha et godt fokus på barns psykososiale miljø, samtidig som vi er oppmerksomme på og
jobber med å gjøre voksenfellesskapet rundt barna robust og sterkt. Vi har fokus på relasjonsarbeid og skal
bruke trygghetssirkelen som støtte i arbeidet med barnegruppene og enkeltbarn. Foreldresamarbeidet er
viktig for oss. Åpne og gode dialoger med dere foreldre er helt avgjørende for at vi sammen skal skape gode
oppvekstmiljøer for barn hjemme og i barnehagen. Alt henger sammen.
Vi har ikke fylt opp plassene., så det sendes fremdeles ut tilbud til barn etterhvert som de kommer inn på
søkerlistene. Vi har derfor en bemanning over norm. Dette kommer vi til å forsøke å gå med til neste
oppjustering av bemanningsnorm skal oppfylles. Pt er vi totalt 45 storbarn og 57 småbarn.
Barnehagen har en stabil økonomi og styrer ut i fra et mindreforbruk på ca 2%. Dette vil vi få med oss over
til neste år. Et slikt “overskudd” skal gavne barn og brukes i stor grad til å sette inn ekstra personalressurser
utover fast personal. Så hvis dere opplever en del vikarer i perioder, skyldes ikke dette nødvendigvis
sykdom/fravær i det øvrige personalet. Barnehagen har tidenes laveste sykefravær. Forrige kvartal var nede
5,9%. Noe økning nå, men enkeltdager er synkende og vi er lavere enn vi var på denne tiden i fjor. Dette er
svært positivt.
Orienterte om innhold til FN-dagen: Tema og inntekten fra kake og pølsesalg vil gå til TV-aksjonen “Mindre
alene sammen”. lailas butikk vil være åpen.
Personalet hadde to fine planleggingsdager på Hell i oktober. Hovedfokus var “livsmestring”. Vi hadde
eksterne forelesere begge dagene, som berørte tematikken på ulike vis. Dette tar vi med oss i det videre
arbeidet med barna i barnehagen.
Det kommer en foreldreundersøkelse i november. Håper alle foreldre svarer på denne, da den gir oss et
godt utgangspunkt for videre arbeid med kvaliteten på tjenestetilbudet. Det er UDIR som står for
undersøkelsen og den vil bli sendt ut i starten av november med frist 30.november.
Sak 12/18
Kort orientering om at det kommer en plan for overgangen barnehage-skole, som skal forplikte alle.
Brøset ønsker den velkommen og vil begynne arbeidet med å se hva den vil bety for oss i praksis. Den vil
kreve et enda tettere samarbeid mellom hjemmet-skolen og barnehagen i overgangen. Mer info kommer
når den foreligger.
Sak 13/18
Sak fra Hilde Larsen om endring av tidspunkt for brukerrådsmøtene utsettes til neste møte.

Sak 14/18 ev
Sak ang FAU meldes inn til foreldremøtet i mars.
Nytt møte: 4.12.18 kl 19.30-21.00

