MØTEREFERAT
Møtet gjaldt

Brukerråd

Dato

Torsdag 26.april 2018

Tidsrom

19.30-21.30

Sted

Brøset barnehage

Til stede

Ida Halgunset, Trond C Bakkeid, Heidi Dagsvik,Hilde Larsen, Siri Lorentsen
(vara),Lise Garvik og Anne Buhaug

Forfall

Jorunn Nordskag

Referent

Anne Buhaug

Kopi til

Alle
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Referat fra sist møte i brukerråd 15.2.18 godkjent
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Tilbakemelding fra brukerråd vedr. forespørsel fra kommunalsjef Hilde Skybakmoen på hvordan dagens
vedtekter for feriestenging av barnehagen har fungert.
Brøset barnehage har siden den ble startet hatt åpent hele sommeren. Fra 2018 vil den også ha 2 uker stengt,
som resten av barnehagene i kommunen nå er pålagt.
Brukerråd gir følgende tilbakemelding til Formannskapet via Hilde Skybakmoen:
- fleksibiliteten for foreldre reduseres
- viktig at sommerstenging i barnehagene koordineres med ferien i skole/sfo
- de aller fleste foreldre har ferie i denne tiden, så stenging i uke 28 og 29 går greit
- Brukerrådet mente at det totalt skal gå greit med 2 uker feriestenging.
- vi sparer på vikarer
- forutsigbart for hele personalet
- flere kan ta ut 4 uker ferie
- vi får mindre organisering av ferien til hele personalet
- det blir forhåpentligvis mindre restferie som skal avvikles i høst
- som styrer får jeg helt fri i 2 uker, uten noen som helst kontakt med enheten, noe som ikke har skjedd før
- blir lettere for renhold å ta hovedrengjøring, noe som renhold tidligere har sagt har vært særlig problematisk
på Brøset barnehage da den alltid har hatt åpent gjennom hele sommeren
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Diverse:
● Opptaket av nye barn ved enheten går nå sin gang. I samarbeid med Fagenheten har vi satt et
foreløpig tak på 56 småbarn og 55 storbarn. det ser ut til at vi får fylt opp gruppene våre ut i fra
denne beregningen.
● Ny pedagognorm er innført og planen er at den skal være satt i praksis i alle barnehager i Trondheim
kommune innen 15 desember 2018. Vi avventer videre prosess i dette.
● Regnskapsrapporten for mars 2018 viser ca 0,7% mindreforbruk. Enheten har gjort noen grep for å
øke dette mindreforbruket bl.a. mindre bruk av Adeccovikarer. Samtidig presiserer vi at barns
sikkerhet,trygghet og trivsel skal opprettholdes. Vi bruker personal tvers på husene og forsøker
benytte personalressursen vi allerede har, før vikar settes inn.
● Overflytting småbarn til storbarn.: prosessen er i gang med at de barna som skal over på storbarn til
høsten, er på besøk og gjør seg kjent med rom og personal. Bekkdalbarna skal fortrinnsvis over på
Steinbruddet og Gåsedammen barna skal til Gårdsbruket, hvis det ikke er gjort særlige avtaler med
foreldre om noe annet.
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Evt:
Fra Trond; to små praktiske saker:
Lysarmatur som er gått på det ene klosettet inne i garderoben på Gåsedammen. barnehagen varsler
vaktmester om dette. I tillegg er det ofte lite tørkepapir igjen i garderoben på Gåsedammen, om
ettermiddagene. Trond varsler personalet inne på basen om dette, slik at de får tatt dette opp med renhold.
Hilde Larsen ønsker å melde sak ang endring av klokkeslett for brukerrådsmøtene. Denne tas inn i neste
møte.

Hvis det blir behov for et møte til før sommeren blir dette torsdag 31 mai, kl 19.30-21.30

