
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjelder Brukerråd 
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Referat fra november 2019 ble godkjent uten kommentarer 
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FAU- hvordan få dette opp å virke: To foreldre har meldt seg og disse kalles inn til møtet for å drøfte 

hvordan vi kan få på plass dette. Denne saken er utsatt fra forrige møte.  

Lene Heen Opheim (Gåsedammen)  og Mari Myrenget (Steinbruddet) har tatt på seg oppgaven å engasjere 

og rekruttere foreldre til et FAU. Enhetsleder er ansvarlig for å sette i gang arbeidet og det er nå overgitt til 

foreldrene å etablere. Lene og Mari tar fatt på dette arbeidet og orienterer enhetsleder når det er etablert.  
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Diverse info: 

Økonomi: 

Budsjett 2020: Enhetsleder redegjør kort for nytt budsjett. Barnehagen har med seg et mindreforbruk på ca 

200 000,- inn i nytt barnehageår. Det er en god buffer å ha i forhold til uforutsette ting som økt vikarbruk 

ved evt sykefravær, investeringer som barnehagen må koste av eget budsjett, varslede innsparinger på 

vikarbudsjett mm. Brøset barnehage har en ryddig økonomi, men bærer også preg av stramme rammer 

innenfor oppvekstsektoren. Enhetsleder prioriterer å “toppe” bemanningen, slik at vi alltid går litt over 

både i grunnbemanning og på pedagogressurs. Slik økonomien er nå, går dette greit. Det er en positiv 

nærværsfaktor og gjør at vi også beholder faste vikarer over tid. Noe som gir stabilitet, når det er sykdom 

og annet fravær. 

 

 



 

Drift og personal: 

Nyansettelser og folk som slutter: Vi ansetter nå to nye barne og ungdomsarbeidere, da Jorunn på 

Bekkdalen går av med pensjon og Mats på Bekkdalen flytter til Oslo. 

Sykefravær: pr januar 2020 8,7 Storparten av dette fraværet er knyttet til forklarlige grunner knyttet til 

legemeldt fravær (langtidssykemelding). Barnehagen har et lavt fravær knyttet til egenmeldt/ 

enkeltdager.Dette er en positiv og gledelig utvikling, men vi vet at fraværet går i bølger, gjerne knyttet til 

influensaperioder på høsten. 
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Status arbeidet med ny årsplan for 2020-2022: Utkast til årsplan legges frem. Vi vil ha spesielt fokus på 

overgangen småbarn, storbarn, overgangen barnehage og skole, samt dokumentasjon. 

Enhetsleder orienterte kort om progresjon på ferdigstilling. Planen vil gjelde for to år og vil verdimessig ikke 

skille seg mye fra sist årsplan.Satsing er fortsatt leik, barns psykososiale miljø, barn og språk og Grønt Flagg 

arbeidet. Vi jobber nå frem en ny visjon for barnehagen og denne skal være forankret i personalet, sammen 

med våre verdier. Målet er å få ferdigstilt årsplanen til neste brukerråd. 

 

I forbindelse med denne saken orienterer to av våre pedagoger omkring arbeidet rundt skolestarterne: 

Kort oppsummert: Barnehagen er forpliktet til å forholde seg til denne planen når det gjelder overgangen 

barnehage til skole og sfo. 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/02-skoler/felles-skoler/skolesiden/fra

-barnehage-til-skole-og-sfo.pdf 

Planens forankring: 

“Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 

overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle 

kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, 

deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger 

om enkeltbarnet med skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og 

oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de 

eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og 

motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en 

god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer 

i skolen og skolefritidsordningen.” (Rammeplan, 2017). 

 

Brøset barnehage har lang og god tradisjon på å samarbeidet godt med barnas skoler og det varierer hvor 

mange “nærskoler” vi har, men kan i perioder være opp i en 10 til 15 stk. Vi gjennomfører både skolebesøk 

og har et eget opplegg for skolestarterne det siste året i barnehagen. Fokuset er selvstendighet, språk og 

sosial kompetanse. For hvert år utarbeides det en egen plan for akkurat den spesifikke skolestartergruppen, 

som vi har valgt å kalle “Venneklubben”. Denne sendes ut til de foreldrene det gjelder.Det som blir 

annerledes for dette året, er at vi vil forsøke å få til svømmeopplæring for skolestartergruppen og håper vi 

får plass.  
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Oppfølging av en ny intern foreldreundersøkelse. Reflektere rundt resultatene. Hvordan jobber barnehagen 

og hva kan foreldre bidra med? 

I november 2019 ble det gjennomført et foreldremøte med bakgrunn i en lokal foreldreundersøkelse. 

Foreldreundersøkelsen kom i stand etter noen enkeltstående klager fra foreldre særlig knyttet til oppstart 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/02-skoler/felles-skoler/skolesiden/fra-barnehage-til-skole-og-sfo.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/02-skoler/felles-skoler/skolesiden/fra-barnehage-til-skole-og-sfo.pdf


 

høsten 2019. Det er viktig å ta foreldres innspill på alvor, men utfordrende å få tak på hvordan alle foreldre 

opplever det uten en slik undersøkelse. Tilbakemeldinger fra samtaler med foreldre og brukerråd er at 

klagene er fulgt opp og at det registreres endring til det positive. Viktig med en god og åpen dialog med 

foreldre og at foreldre også ansvarliggjøres til å melde sine behov til ledelse og personal, og ikke bare går til 

hverandre. Brukerråd kan og skal behandle mange saker når det gjelder drift og innhold i barnehagen.  

 

Enhetsleder presiserer at saker knyttet til enkelte ansatte eller spesifikke hendelser ikke behandles i 

brukerråd. Dette tas i dialog med de det angår. Tilbakemelding fra brukerråd er at foreldre bør ta kontakt 

med leder eller personalet for å drøfte utfordringer som oppstår. Foreldre må også ta ansvar selv for å 

hente seg informasjon og for å avklare/sjekke ut ting. Det meldes om gode erfaringer fra foreldre på at det 

de tar opp blir tatt på alvor og håndtert. Det viser også undersøkelsen. Enhetsleder oppfordrer 

brukerrådsrepresentantene til å være aktive bidragsytere i arbeidet med å opprettholde og videreutvikle en 

god barnehage for alle barn.  Konstruktiv kritikk, innspill og selvfølgelig ros tas imot med stor takk.  
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ev. 

Fastsette dato for neste møte 

21.april 


