
 

 
MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråd 

Dato: 21.05.2019 

Tidsrom: Kl. 20.00-21.30 

Sted: Ringen 

Til stede: Tina Bye, Marita Stigen, Lena Helmersen, Belma Isik, Trude Halgunset  og Terje 
Nilsen 

Forfall: Stine Dahlen 

Referent: T.Nilsen 

Kopi til: Brukerråd og avdelingene 

 

 

Sak 1 : Plan for implementering av ny rammeplan. 
 Alle Avdelinger har egne mål i forhold til Relasjonsplakaten, disse handler generelt om
 måltid, påkledning og overgangssituasjoner hvor målet er å gi rom og tid til at barna skal

 mestre, gi ros og samtaler rundt måltid der barna er i fokus. Disse skal evalueres på
 planleggingsdagen i juni. 

Nytt fagmøte med tema Trygghetssirkel skal gjennomføres for alle assistenter og barne- og
 ungdomsarbeidere. 

 
Sak 2 : Foreldreundersøkelsen 2018. 

  Tiltak som avdelingene har kommet frem til. 
   Flere avdelinger er opptatt av å bedre kontakten med barn og foreldre i hente- og  

  bringesituasjonene. Mål om å hilse på  foreldrene ved navn. Ønske barn velkommen til 
  bordet under frokost, selv om barnet har spist hjemme. Fokus på sikkerhet ute og inne. 
  Informere kort om dagen når barna blir hentet. 

Sak 3 : Feriestenging sommer 2020. 
  Forslag om uke 29 og 30. Det er fra og med mandag 13.juli til og med fredag 24.juli. 
  Brukerråd vil at det skal være de samme ukene som SFO.  
  Da blir det stengt uke 28 og 29  i 2020. 

 

Sak 4 : Stenge barnehagen i jula 2019. 
  Vi har fra før vedtak om at barnehagen alltid er stengt på julaften og nyttårsaften. 
  Nå er det ønske om å stenge mandag 23.desember, fredag 27.desember og mandag 
  30.desember i 2019, fordi disse dagen blir enkeltdager inneklemt mellom helg,  
  julaften,helligdager, helg og nyttårsaften. 

  Brukerråd vedtok at det skal være stengt 23.desember, 27.desember og 30 desember 
  i 2019. Vedtaket gjelder bare for 2019. 
  De som må ha plass i barnehagen disse dagene, skal ta direkte kontakt med enhetsleder  
  eller avdelingsleder. Det vil kunne åpnes en avdeling på Ringen barnehage med  
  åpningstid 08.00-16.00, en eller flere av disse dagene. 
  Brukerråd krever at det blir informert godt om dette i foreldremøtene til høsten. 
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Sak 5 : Møteplan 2019/2020.  
  Forslag om 17.09.2019, 19.11.2019, 24.03.20120 og 19.05.2020. 

  Møteplan vedtatt som i forslaget. 
  Fortsatt med Ringen som sted for møte, og med tidsramme 20.00-21.30. 

 
  Eventuelt 

  Det ble informert om igangsatt arbeid med å lage en handlingsplan mot mobbing.  
   Målet er å forebygge gjennom konkrete tiltak når slike situasjoner oppstår. Handle tidligst  

  mulig  og  i samarbeid med foreldre og barn. Gjennomføre samtaler med foreldre og barn 
  som blir berørt i en mobbesak er eksempel på et tiltak. 

  
  Nye foreldrerepresentanter må rekrutteres for 2019/2020. 
  Tina Bye er ansatt fra 01.08.2019. 
  Marita Stigen har ikke barn i barnehagen etter 01.08.2019. 
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