
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjelder Brukerråd Byneset barnehager 

Dato 19.11.2019 

Tidsrom 19.30-21.00 

Sted Loftet på Lia, Rye barnehage 

Deltakere Arne Kjos, Anne Jorun Frøseth Wik, Christian Hammernes, Eli Margrethe Opland, 
Hege reppe, Sissel Mikalsen, Gunn Røstum, Trine Røhmen 

Referent Trine Røhmen 

 

 

 

Sak 1/19 

Konstituering av Brukerråd. 

Kort gjennomgang av lovgrunnlaget for samarbeidsutvalg Lov om barnehager § 4 

Brukerråd skal bestå av en leder fra foreldregruppa. Brukerrådets medlemmer skal være likt vektet mellom 

ansatte og foreldre. For de ansatte er Gunn Røstum og Sissel Mikalsen faste representanter barnehageåret 

2019/20 -  i tillegg til avdelingsleder og enhetsleder, Arne Kjos. 

Valgt leder for brukerråd 2019/2020: Anne Jorun Frøseth Wik (Stubben, Rye barnehage) 

 

 

Sak 2/19 

Til orientering. Byneset barnehager sin deltakelse i utviklingsprosjekter barnehageåret 19/20 og 20/21. 

 

● Læringsmiljøprosjektet i regi av Udir. Målet er å jobbe for trygge læringsmiljø for alle barn og 

forebygge mobbing og krenkelser. 

Kompetanseheving for hele personalet, der vi får jevnlig veiledning og deltar på fagsamlinger. Vi har 

valgt å ha særlig fokus på 2-3-åringen i år. 

 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/forsknings-og-utviklingsprosjekter/laringsmiljo/laringsmiljoprosjektet/o

m-laringsmiljoprosjektet/bakgrunnen-for-laringsmiljoprosjektet-article118366-24302.html?s=24302 

Spongdal ble påmeldt/meldt på. Noe som etter retningslinjene gjorde at Spongdal automatisk ble påmeldt. 

Siden Spongdal er en del av Byneset bhg ble hele enheten en del av prosjektet. 

 

https://docs.google.com/document/d/17zxgViNZf4TBb7_WhjD5VSGYQULOW84juBBmUfi5lYg/edit 

 

● Flerfaglig blikk: Ulike faggrupper kommer inn og ser nærmere på systemene våre. I januar skal vi ha 

en ny runde med observasjon. Ut fra tilbakemeldingene vi får, skal vi sette oss nye tiltak som vi 

jobber konkret med utover våren. 

 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/forsknings-og-utviklingsprosjekter/laringsmiljo/laringsmiljoprosjektet/om-laringsmiljoprosjektet/bakgrunnen-for-laringsmiljoprosjektet-article118366-24302.html?s=24302
https://laringsmiljosenteret.uis.no/forsknings-og-utviklingsprosjekter/laringsmiljo/laringsmiljoprosjektet/om-laringsmiljoprosjektet/bakgrunnen-for-laringsmiljoprosjektet-article118366-24302.html?s=24302
https://docs.google.com/document/d/17zxgViNZf4TBb7_WhjD5VSGYQULOW84juBBmUfi5lYg/edit


 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/generelt/kvalitetsprogram-for-trondheimsbarneha

gene/flerfaglig-blikk/ 

 

 

Sak 3/19 

Til drøfting 

Ny barnehagelov. Endringer og konsekvenser for Byneset barnehager. Se: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-regler-om-barn

ehagemiljo/id2662762/?expand=horingsnotater 

 

Særlig 2 forslag i høringsutkastet vil ha stor betydning for vår barnehage, hvis det blir vedtatt: 

1. Håndhevingsparagraf, tilsvarende § 9 a i skolen. Plikt til å handle ved enhver bekymring/varsel om 

mobbing 

2. Krav til at hvert rettssubjekt skal ha egen ledelse, dvs i motsetning til dagens organisering, med 

flere barnehager under felles ledelse. 

Trondheim kommune og styrernettverket på Heimdal har sendt innspill til høringsutkastet. Lovendring skal 

vedtas og dermed usikkert når disse endringene trer i kraft. Men det er naturlig å anta at dette skjer i løpet 

av våren 2020. 

Høringssvaret fra trondheim kommune leser du her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-regler-om-barn

ehagemiljo/id2662762/?uid=59427cfe-b374-4bde-a48a-c4864bb1175a 
 

Sak 4/19 

Sak fra foreldre: Parkeringsplass og mulige løsninger på Rye barnehage. Brukerrådet lager uttalelse til 

trondheim eiendom. Enhetsleder foreslår å etablere en innbydende og tydelig adkomst til Rye barnehage. 

Barnas sikkerhet har hovedprioritet! 

Dagens situasjon innebærer mye parkering og trafikk nært inntil porten. Det foreligger også et forslag fra 

foreldre om utvidelse av utelekeplass, spilt inn til brukerråd 22.05.2019. Begge forslag vurderes videre. 

Fylkesvei 707, med 60 sone har kort avstand til lekeområdet og det ligger en potensiell risiko der. 

Foreldre henstilles på det sterkeste til: 

- å benytte (den store) parkeringsplassen for barnehage og skolen på Rye 

- å bruke ekstra sikring på porten, hver gang de passerer. 

- Biler må ikke plasseres slik at de blokkerer port eller står til hinder for utrykningskjøretøyer og 

varelevering. 

 

Enhetsleder  utarbeider forslag, som sendes Trondheim Eiendom etter gjennomgang og godkjenning fra 

brukerrådsleder. 

 

 

Sak 5/19 

Sak fra foreldre: Benytting av svømmetreningstilbud. Brukerrådet drøfter om dette er mulig, og 

konsekvenser av at Byneset barnehager benytter seg av svømmetreningstilbudet. 

Aktuelt for de eldste - førskolegruppa. Tilbudet må være det samme for Spongdal og Rye. Tilbudet 

innebærer gratis vanntilvenningskurs med eksterne instruktører fra TSLK, intensivt 1 uke, i gr på 6-8 barn.  

Det er viktig at alle foreldre er kjent med konsekvensen det vil medføre, hvis vi velger å benytte oss av 

dette. Selv om det er et gratis tilbud er det ressurskrevende. Gjennomføring krever tettere bemanning for 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/generelt/kvalitetsprogram-for-trondheimsbarnehagene/flerfaglig-blikk/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/generelt/kvalitetsprogram-for-trondheimsbarnehagene/flerfaglig-blikk/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-regler-om-barnehagemiljo/id2662762/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-regler-om-barnehagemiljo/id2662762/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-regler-om-barnehagemiljo/id2662762/?uid=59427cfe-b374-4bde-a48a-c4864bb1175a
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-regler-om-barnehagemiljo/id2662762/?uid=59427cfe-b374-4bde-a48a-c4864bb1175a


 

den gruppen som reiser - og dermed mindre voksentetthet for de øvrige barna. Barnehagen må selv stå for 

ekstra utgifter dette vil medføre.  

 

Saken drøftes videre på neste møte og tas opp til vurdering når nye tilbud fra svømmeklubben og Tr.heim 

kommune kommer for våren. 

 

Sak 6/19 

Vedlikehold 

Fremdrift og mangel på fremdrift. 

Spongdal barnehage har hatt pågående hovedvedlikehold siden før påske. Her må vi bare rose foreldre, 

barn og de ansatte for tålmodigheten de har vist -og hvordan dere har evnet å finne løsninger i fellesskap. 

Nå begynner det å falle på plass. Garderobehyller er nylig montert, men vi mangler vi skohyller. 

 

Når det gjelder garderobehyllene har barnehagen sendt avvik på lang leveringstid fra leverandør. 

 

På Rye er arbeidet med å bygge vognbod i gang. Etter planen skulle den nå ha vært ferdigstilt.  

På Lia er det gjort en oppgradering, med gulvbelegg på scenen og det er bygd trapp/podie, slik at scenen 

kan brukes mer aktivt i lek. Utskifting av gulvbelegg står for tur i nybygg på Rye i løpet av vinteren. 

 

Evt 

1. Jul. 

Samkjøring av barnehagetilbud i jula. Det er svært få barn påmeldt lille julaften og i mellomjula fra 

Rye og Spongdal barnehager. Enhetsleder tar kontakt med de det gjelder. Brukerråd har tidligere 

fattet vedtak om begrenset åpningstid 8-16 i jula. Brukerråd må vurderer om det skal innføres et 

minimumsantall for å holde åpent.  

 

2. Endringer i personalgruppa 

Byneset barnehager har flere ansettelsesprosesser gående 

2 barnehagelærerestillinger,  ny konsulent, for Randi, som går av med pensjon på nyåret og 

avdelingsleder.  

 

3. Tilsyn 

Barnehagen hadde tilsyn i miljørettet helsevern 20. september. Det var særlig fokus på sikkerhet og 

helsemessig beredskap. Vi fikk 1 avvik, som må lukkes innen fristen  01.12.2019:  

 “Risikovurderinger som er gjennomført er ikke detaljert nok og det er ikke utført risikovurderinger 

for alle relevante hendelser” 

I ettertid har barnehagen lagt ned et betydelig arbeid med risikovurderinger. 

 

Barnehagen ble også oppfordret til å gjennomføre beredskapsøvelser - som å håndtere en tenkt 

trusselsituasjon. Dette må planlegges nøye og informeres om til foresatt, før gjennomføring.  

 

4. Fotografering 

Spørsmål om barnehagefotografering har kommet opp. Etter tidligere råd fra brukerrådet har 

barnehagen besluttet at fotografering begrenses til gruppebilder på storbarn. Erfaringen er at vi har 

oppstart store deler av året. Det gjør at høsten er lite egnet for fotografering. En dag med 

fotografering er kaotisk for både ansatte og barn. 



 

Om ønskelig kan barnehagen ta egne gruppebilder på småbarnsavdelingene.  

 

Saker til neste møte:  

- evaluering utvidet åpningstid 

- svømming 

 

 

Neste møte onsdag 5. februar kl 19.30 på Rye barnehage 

 


