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Stine Skjærvik kom litt senere derfor snudde vi om på sakslisten.
Sak 1
Info om foreldreundersøkelsen; det vil i tidspunktet 1. - 30. november bli gjennomført en
foreldreundersøkelse i trondheimsbarnehagene. Formålet med undersøkelsen er å måle hvor fornøyd
foreldre/foresatte er med tilbudet barnet mottar i barnehagen.
Foreldreundersøkelsen vi skal benytte er Utdanningsdirektoratets nasjonale undersøkelse. Det er en
forelder/foresatt som svarer pr. barn. For barn som har registrert to foreldre/foresatte vil barnehagen gjøre
en tilfeldig trekking av hvem som skal svare. Undersøkelsen er elektronisk, og den som skal svare vil få
tilsendt en e-post med lenke til undersøkelsen. Det er den enkelte barnehage som administrerer
undersøkelsen. Dersom det oppstår problemer med å svare, skal barnehagen kontaktes.
Sak 2
Oppfølging av innspill fra foreldremøtet; på foreldremøtet hadde vi gruppediskusjoner ut fra caser som
handlet om utestenging og mobbeatferd. Casene var reelle situasjoner som vi ser i barnehagen. Det var få
grupper som hadde skrevet referat. Det viktigste var diskusjonen og refleksjonen som skjedde der og da.
Personalet har jobbet med mobbing gjennom våren og høsten. Vi har sett på ulike typer av mobbeatferd,
forskjellene på vanlige konflikter og mobbing, hvordan skille mellom erting og mobbing og ikke minst
hvordan jobbe forebyggende i en barnegruppe. Vi har også fokus på robusthet, barn må gjøres i stand til å
takle utfordringer og vanskelige situasjoner. Og ikke minst har vi hatt fokus på vennskap og lekens
betydning, voksnes holdninger og voksnes handlinger. Et godt samarbeid med foresatte er viktig og spesielt
dersom man opplever situasjoner med utestenging og mobbing i barnehagen. Barnehagen kan ikke løse det
alene, vi må samarbeide med hjemmet.

Brukerråd besluttet å se nærmere på å arrangere felles foreldre og personalmøte i 2019 med dette som
tema, der vi leier inn en foredragsholder. Barnehagens handlingsplan mot mobbing ligger nå ute på
barnehagens hjemmeside.
Brukerråd diskuterte også hvorvidt ansatte skulle være med i gruppediskusjonene på foreldremøtet. I år
hadde vi valgt å ikke være med. Senere må vi vurdere om vi skal være med for å notere. Kan hende det også
hadde vært fint å sitte personalet og foreldre sammen for å reflektere rundt situasjoner som kan oppstå
både hjemme og i barnehagen.
Sak 3
Info. ang barn med allergier; kommuneoverlegen er blitt ganske restriktiv i forhold til å ha null toleranse for
enkelte matvarer i en barnehage. Det er få barn som er så allergiske at de ikke kan være i samme rom som
matvaren de er allergisk for. Barnets allergi/intoleranse skal dokumenteres av fastlege eller
spesialisthelsetjeneste.
Sak 4
Brukerrådet består av representanter valgt av foreldrene på Ferista gjennom FAU, samt representanter fra
barnehagen. Brukerrådet skal bestå av likt antall representanter fra ansatte og foreldre, med lik
stemmerett. Brukerrådet består i 2018-2019 består av:
- Elisabeth Flasnes (Oscar Matheo, Apache)
- Kristin Elisabeth Berg Pettersen (Jovna, Svartfot)
- Stine Skjærvik (Jakob, Bever)
- Tone Skjæret (baseleder småbarn)
- Brit Vethe (fagleder)
- Hilde N. Lysklett (enhetsleder)
Elisabeth Flasnes ble valgt som leder av brukerråd, Hilde/Brit er sekretær.
Sak 5
Brukerrådet skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Brukerrådet skal behandle
og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og barn og ansatte som gruppe, men ikke
enkeltpersoner.
Dersom saken gjelder et barn er riktig tjenestevei å gå først til pedagogisk leder på gruppen, før man
deretter tar saken opp med enhetsleder dersom det viser seg nødvendig.
Brukerrådet kan fatte rådgivende vedtak og alle representanter i Brukerråd har stemmerett. Enhetsleder gir
jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp og på hvilken måte. Om råd ikke blir tatt til
følge, må dette begrunnes grundig av enhetsleder. Samspillet mellom Brukerråd og enhetsleder bygger på
likeverdighet og gjensidig respekt.
Brukerrådet har tre faste møter i året. Enhetsleder og leder av brukerrådet har et gjensidig ansvar for at
sakene er godt forberedt. Møteinnkalling sendes ut til medlemmene i brukerråd 2 uker før møtet. I
møteinnkallingen opplyses det også at alle foreldre kan ta kontakt med brukerråd eller Hilde om de har
saker de ønsker å ta opp.

Referat godkjennes av leder før det sendes ut til foreldrene samt legges ut på barnehagens hjemmeside.
Alle rådgivende referat skal føres i protokoll og referat.
FAU informerer nye foreldre på foreldremøtet på høsten om sitt arbeid og sine oppgaver.
Sak 6
Personalsituasjonen på huset; vi er nå inne i en periode med flere sykemeldinger. Dette er uvant for oss,
men vi har hatt fokus på å få tak i gode vikarer som kan jobbe hos oss over tid.
- Hilde Lysklett er 50 % sykemeldt en periode, Brit Vethe er stedfortreder.
- Hanne Brå er 100 % sykemeldt og det vil hun bli fremover. Johanne Sundby er vikar for henne. Vi
jobber med å få tak i en pedagog fra nyttår.
- Ragnar er 100 % sykemeldt i november og desember, Martine Flatby er vikar for han.
- Signe Trosten er sykemeldt 100 % i to uker. Vi har ikke fått tak i samisktalende vikar for henne, men
Katinka Stølan jobber på Svartfot i den perioden.
- Maria Kowalzyk er ekstraressurser både på småbarn og storbarn.
Vi har bedt personalet senke ambisjonsnivået i tiden som kommer og ha fokus på hverdagen og skape gode
dager for både barn og voksne.
Sak 7
Status vårt samiske barnehagetilbud;
- Vi ønsker å lage en felles årsplan for hele barnehagetilbudet vårt. Det betyr at vi implementerer de
8 samiske årstidene i barnehagens årsplan. Det har tatt litt tid å få årsplanen ferdig nettopp fordi vi
brukte planleggingsdagene til å jobbe med de åtte årstider og se det i sammenheng med det
tilbudet vi allerede har.
- Trondheim kommune har utvidet prosjektet til 4 år.
- Vi ønsker å ha en samarbeidsavtale med Sametinget. Det har vi ikke fått på plass ennå.
- Det blir viktig å starte et foreldrenettverk i Trondheim. Det blir viktig blant annet for rekruttering av
flere samiske familier til barnehagen.
- Vi ønsker å knytte til oss samiske kunstnere som kan komme og ha konserter eller ulike temaarbeid
sammen med oss.

