
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd ved Saupstadringen barnehager 

Dato 12.11.2019 

Tidsrom kl 2000-2130 

Sted Ringen barnehage 

Til stede Turgay Bardakci (småbarn Ringen), Trond Nordvik (storbarn Ringen), Nina 

M.H.Staven (Saupstad), Stine Dahlen (Saupstad) + Ansatterepresentant Truls 

Teigre, avdelingsleder Hege Solhjem Melhuus og styrer Torill Hafsmo 

Referent Hege 

Kopi til Alle foreldre og ansatte ved Saupstadringen barnehager 

 

 

Sak 06/19 Referat fra 31.05.19 og innkalling godkjent  

 

 

Sak 07/19 Hva er Brukerråd?  

Kort info fra Torill om brukerrådets mandat og påvirkningsmuligheter. 

For mer lesing se 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/04-helse-og-

velferd/brukerradhvada-2.pdf 

 

Sak 08/19 Konstituering av Brukerrådet  

Leder:  Stine Dahlen 

 

Navn på foreldrerepresentanter med foreldre i brukerråd legges ut på barnehagens 

nettside etter ønske fra foreldre. 

 

Sak 09/19 Status ved enheten - hva skjer jmf vår Årsplan  

 

Barnehagen har blitt med i nettverk Barn og rom sammen med andre barnehager i 

Trondheim kommune. Nettverksdeltakelsen skal bidra til rikere lekemiljø for barn, 

og hjelpe/inspirere oss til å utvikle leke- og læringsmiljøene  slik at de blir tydelige 

og inkluderende for alle barn. 

Miljøene skal utvikles slik at de hjelper oss i å nå våre mål om å bygge sterke og 

gode barnefellesskap der alle barn opplever å være inkludert og ha en positiv plass. 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/04-helse-og-velferd/brukerradhvada-2.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/04-helse-og-velferd/brukerradhvada-2.pdf


 

Udefinerbare materialer er et viktig bidrag til disse leke- og møteplassene både i et 

bærekraftig og et utviklingsmessig perspektiv, og vil for mange barn representere 

noe annet og være et berikende tilskudd til et de møter i hjemmet.  

sitt.  

 

Gode tilbakemeldinger fra foreldre både på Saupstad og Ringen. Enhetns satsning 

på lekemiljøene er tydelig både storbarn og småbarn. 

“Hvorfor har vi ikke kommet på dette tidligere, måtte det bli 2019 før vi kom på 

det?” var spørsmålet fra en av foreldrene i brukerrådet.  

Dette er nydelige tilbakemeldinger vi tar med oss tilbake til personalgruppa vår! 

 

Torill informerte kort om enhetens økonomi som er sunn og god.  

 

 

Sak 10/19 Vedlikehold ved byggene Saupstad og Ringen  

“Når fortsetter vedlikehold del 2 av uteleke-plassen på Ringen?” var spørsmål fra 

foreldre. Dette var ukjent plan for oss som representerte barnehagen. Styrer Torill 

undersøker dette  til neste brukerråd. 

 

Vedlikeholdsarbeidet på Saupstad har startet opp med maling ved inngangsparti. 

Malearbeidet er planlagt å fortsette også på fasaden på baksiden av bygget (det 

som vender ut mot parkeringsplassen) 

Noen uteleker fra gamle Kolstad barnehager vil bli flyttet til utelekeplassen på 

Saupstad, blant annet en stor fin båt. 

Utebodene skal få nytt gulv. Dette arbeidet er planlagt oppstart allerede slutten av 

denne uka. 

Nye kjøkkenøyer er bestilt på alle kjøkken på Saupstad. 

 

På Ringen er det vedlikeholdsår i 2020, og det vil da være naturlig at “innomhus” 

malearbeid vil ha høy prioritet. 

Oppgradering av barnas bord og stoler er en påstartet prosess der nå. 

 

“Gi oss beskjed hvis noe kan gjøres på dugnad er den rause oppfordringa fra 

foreldre”!  

“Det er så herlig med slik dugnadsånd” applauderer vi fra personalet! 

 

  

Sak 11/19  Eventuelt 

Spørsmål  fra foreldrerepresentant vedrørende prosessen med nye Kolstad 

barnehage, og hvilken betydning den vil få for vår enhet?  Ikke så mye konkret vi 

vet ennå, men vi har et tett og godt samarbeid med Kolstad.  Foreldre vil, i likhet 

med personal, holdes oppdatert i prosessen. 


