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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråd 

Dato: 20.11.2018 

Tidsrom: Kl. 20.00-21.00 

Sted: Ringen 

Til stede: Tina Bye, Marita Stigen, Stine Dahlen og Terje Nilsen 

Forfall: Belma Isik, Renate Gåsvik og Nina Sørum 

Referent: T.Nilsen 

Kopi til: Brukerråd og avdelingene 

 

 

Sak 1  : Plan for implementering av ny rammeplan. 
    Hva er gjort og hva er planlagt? 
    På planleggingsdag i oktober jobbet alle ansatte med innspill til en relasjonsplakat. 
    Relasjonsplakaten skal si noe om hva som kjennetegner gode relasjoner for oss i  
       barnehagen. En liten gruppe ansatte skal konkretisere og velge hva som skal stå på 
    plakaten, slik at den er ferdig til neste personalmøte. Plakaten skal henges opp på alle  
    avdelingene på begge barnehagene. 
 
Sak 2  : Foreldreutvalg for barnehager. 
    Trondheim kommune vil gjøre et nytt forsøk på å etablere et kommunalt foreldreutvalg 
for  
      barnehager slik det er for skoler. Orientering. 
    Stine Dahlen er meldt inn til Rådmannens fagstab som kandidat fra Saupstadringen  
    barnehager. Stine informerte om at hun er invitert til et informasjonsmøte i januar, som  
    skal ha veien videre  mot nytt foreldreutvalg som tema. 

Sak 3  : Nye representanter i brukerråd fra 2018/2019. 
    Belma Isik erstatter Vigdis Skaug som personalrepresentant fra Saupstad barnehage. 
    Stine Dahlen er ny foreldrerepresentant fra Saupstad. 

Sak 4  : Årsplan 2018/2019. 
    Publisert på barnehagens hjemmeside. Gjennomgå for å se om det er noe som bør endres. 
    Brukerråd godkjenner årsplan 2018/2019, slik den er publisert på barnehagens  
    hjemmeside.     

   Eventuelt 
    Medlemmene i brukerråd skal stå på barnehagens hjemmeside med navn og hvem de er 
    representanter for. 

  Ettersom bare ca. halvparten av plassene på Saupstad vil bli en del av nye Kolstad  
   barnehage, vil det i desember bli et første møte mellom styrerne i Kolstad og 
    Saupstadringen, Kommunalsjefen for barnehager, Rådmannens fagstab og Fagenhet  
   for oppvekst og utdanning. Hensikten er å se på mulige konsekvenser som må ivaretas  
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   allerede ved opptak til barnehagene våren 2019. 

 

  Det er og har vært mange problemer med meldeboka i høst. Systemet har sviktet gjentatte  
   ganger og det er fortsatt ikke stabilt. Leverandøren får melding om feil fortløpende og det  
   vil forhåpentligvis føre til bedring snart. 

  Foreldreundersøkelsen gjennomføres nå i november. Brukerråd oppfordrer alle til å svare. 
  Resultatene vil presenteres for brukerråd på møtet i mars. 

  Tina Bye er ny leder i brukerråd etter Nina Sørum. Foreldrerepresentant som leder i  
  2018/2019 og 2019/2020. 
 

 


