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Sak 1/21 Presentasjon 

Presentasjonsrunde 

 

Sak 2/21 Informasjon om ny organisering av Brukerråd/ Samarbeidsutvalg 

 

Øyvind presenterer ny organisering for Brukerråd (BRU)/ Samarbeidsutvalget (SAMU) 

 

I september 2020 kom det nye føringer for Brukerråd. Det som vi har pr. i dag er ikke lenger godkjent. For 

enheter med flere hus skal det være et utvalg på hvert hus og for å sikre felles retninger, bør det opprettes 

et koordinerende samarbeidsutvalg. Det er brukerrådet på enhet/ hus som avgjør hvordan de ønsker å ha 

samarbeidet mellom husene.  

 

Trondheim kommunes vedtekter sier at det heter Brukerråd og at Brukerråd i barnehager er sammensatt i 

tråd med barnehagelovens bestemmelser om samarbeidsutvalg. 

Dvs. at brukerrådet skal ha representasjon slike det er beskrevet i barnehageloven 

 

Samarbeidsutvalg (SU)(Brukerråd, BU)/Foreldreråd 

jmfr. § 4 i Lov om barnehager 

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd 

og et samarbeidsutvalg (I Trondheim er samarbeidsutvalg pr. dato definert som 

brukerråd). 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme 

deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger 

foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. 

Møtet gjaldt Brukerråd 

Dato 16.02.21 

Tidsrom 14.15-15.45 

Sted Videomøte 

Til stede Linn-Sara L. Mørk(Nyborg), Silje Magnussen(Nyborg), Sissel Hagen (Ansatt, 
Nyborg), Rita Moen (Ansatt, Nyborg), Knut Ivar Grønning (Valset), Elisabeth 
Børsting (Ansatt, Valset), Randi Oline Fløttum (Ansatt, Valset), Liv Talgø (Adm.) 
Øyvind K. Svendsen (Adm.) 
Marit Vik- Langlie (Vara Valset)  

Forfall Kari Ranum Lehn, Nadin Hvesser Lien  

Referent Liv Talgø 

Kopi til  



Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i 

barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 

 

 

Enighet i BRU for videre samarbeidsutvalg blir: 

 

For Nyborg og Valset barnehager er det felles ledelse for begge hus. Budsjett og årsplan blir likt.  

Det vil bli to møter, ett for hvert hus.  

 

For å følge barnehageloven må vi ha to møter. Et som gjelder for Nyborg og et som gjelder for Valset.  

Det er ønske med informasjon fra hele enheten for begge hus og representantene skal gjenspeile 

brukergruppa. Samu ser ikke behov for fast koordinerende møte, men at dette kan kalles inn til ved behov. 

 

 Sak 3/21. Toppet bemanning på Valset barnehage 

 

Trondheim kommune vil i perioden 1. april 2021 - 31. desember 2022 gjennomføre prosjektet 

Toppet bemanning i barnehagene. Prosjektet ble vedtatt i bystyret juni 2020 og er et resultat av 

målsetningen om at alle barn i barnehagen skal møtes av en voksen de kjenner. Høyt sykefravær 

og hyppig bruk av ukjente vikarer kan føre til at dette blir vanskelig å oppnå. Trondheim kommune 

satser derfor på prosjektet Toppet bemanning i barnehagene, med et mål om at dette kan bidra til 

mer kontinuitet, mindre bruk av vikarer og på sikt et lavere sykefravær. 
 

11 barnehager er med i prosjektet og det ventes oppstart vår 2021.  

Det ansettes en fagarbeider i 100% stilling. Barnehagene kan selv bestemme hvordan de velger å 

organiserer ressursen.  

 

Barnehagen dekker  50%  fra vikarbudsjettet og 50 % blir dekket utenfor enhetens budsjett. 

Vi må tenke helhet for hvordan vi organiserer dette.  Ønsker at ressursen skal rullere, men det skal 

ikke bare være den som er “toppa”  som går inn der det er behov.  Det må rullere på alle ansatte 

og utnytte de ressursene vi har på best mulig måte for huset, for avdelingene og for barnets beste. 

Vi anser dette som et positivt prosjekt og håper at koronarestriksjoner ikke lager for mange 

begrensninger for at dette skal fungere på best mulig måte.  

 

 

Sak 4/21. Eventuelt 

FAU leder  

Mari Starheim Holm har sluttet som leder i FAU. Ny leder er Ørjan Berg Nikolaisen 

 

Linn Sara referer at  FAU for Nyborg ikke har vært like aktive som de har ønsket i det siste året og har ikke 

fått gjennomført de aktiviteter som de pleier. Alle avdelinger på Nyborg har fått gavekort på 1000,- fra ARK 

og personalet har fått sjokolade.  

 

Brukerundersøkelse 

FAU ønsker å lage en egen brukerundersøkelse/ evaluering av det året som har vært.  

Vi setter opp spørsmål i samarbeid med barnehagen, FAU og BRU 

 



 

FAU gjøre seg mere synlige for foreldre etter et spesielt år 

Det siste året har FAU ikke hatt samme muligheter for å møtes og det har heller ikke vært felles 

foreldremøte på husene. FAU ønsker å gjøre seg mere synlig for foresatte og å finne en måte som er god å 

kommunisere på og hvordan synliggjøre hvem som sitter i rådet og kan kontaktes.  

Begge barnehagene har egen lukket facebookside som kan brukes til diverse info.  

 

Arrangement som kan gjennomføres nå er  

Hundesledetur 

Sommerfest 

Dugnad 

 

 


