
 

 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd 

Dato 23.05.17  

Tidsrom kl. 18.00 - 20-00 

Sted Voldsminde barnehage (Inngang fra baksiden ved Logopedisk senter) 

Til stede  
Roald Arentz, (Voldsminde), Hema Latha Penmetcha (Nedre Elvehavn), Olga 
Melbye(Nedre Elvehavn), Randi Skomsvoll, Charlotte Lunøe (vara) , Lene 
Hommelien og Carolina Lillebjerka 

Forfall Hege Pedersen, Tsigereda Okubay Tekeste (Voldsminde) 

Referent Øyvind K. Svendsen 

Kopi til  

 

 

Sak 1 Info fra barnehagene 

Nedre Elvehavn 

Går bra. Har stort fokus på turer. Det har vært svømmeopplæring på Pirbadet med 

førskolegruppa. Neste uke blir det konsert. Jobber også med fokusområdene, 

respekt, vennskap og relasjoner. Bruker tid på basemøtene og reflekterer over 

disse i jobbsituasjonene vår. Fokuserer på å bruke både inne og uteområdene i 

barnehagen. Har økt bevissthet på å bruke hele uteområdet med aktiviteter fordel. 

Vikarer blir også informert og gode vikarer som er mye brukt. Det er brukt mye tid 

på veiledning av dem i vår arbeidsmåter. 

Voldsminde 

Har hatt fokus på verdiene, vennskap, jobbet mye med relasjonsbygging og 

selvstendighet. Vi bruker mandagsmøtene til å reflektere over hvordan vi jobber 

med barna. De voksne har på denne måten blitt mer bevisst på egen rolle i jobben 

med barna. Dette kom frem på foreldremøte der de presenterte en 

praksisfortelling angående jobben med barna.  

Vi jobber med aktiviteter og har hatt fokus på turer med aktiviteter. Bruker 

biblioteket , vitensenteret og andre kulturelle institusjoner. Har hatt oppgaver med 

resirkulering og rydding rundt i nærmiljøet. 

 

Overgangen til skolen: Viktig med forberedelser på at barnehagen også en dag 

slutter. De største barna har egne grupper som forberedelse til skolen. De yngre 

barna ser hva de eldre barna gjør og har store forventninger til hva som skal skje. 

Skolestartergruppene går på turer både sammen mellom barnehagene og hver for 

seg. Da besøker de skolene som barna skal begynne på. 



 

Barna får et eierforhold til skolen sin når de har vært på besøk der. 

 

Bortsett fra verdiene - har dere fokus på at de er forskjellige  og kommer fra 

forskjellig bakgrunn? Hvordan kan vi få alle til å sette pris på forskjellene og å føle 

tilhørighet. 

Det ble reflektert litt rundt hvordan vi jobber med dette i barnehagene. 

 

Sak 2 Kort gjennomgang av brukerundersøkelsen 

Gjennomgang av hovedtrekkene fra undersøkelsen og hvordan det jobbes med 

denne på enheten. 

 

Foreldremøtet i vår på Nedre E og Voldsminde er et resultat av 

brukerundersøkelsen. 

  

Enhetsleder viste til sammendragene for de ulike spørsmål i undersøkelsen, hvor 

toppscore er 5, og de fleste score var fra 3,9 og opp.  

Et godt score på relasjon mellom barn-voksen, begge barnehager. Dette har jo også 

vært fokusområder i år.  

Et spørsmål er jo hvordan måle en god relasjon? Og hvordan blir de voksne i 

barnehagen forstått og tolket av andre som kanskje bare ser en voksen som går 

omkring? På de ulike møtene i barnehagen reflekteres det mye over den voksnes 

rolle, ansvar og holdninger til arbeidet med barn og foreldre.  

 

Informasjonsutveksling fra barnehage til foreldre får lavt score (slik gjennomsnittet 

er i kommunens barnehager). 

 

Svarprosent under 50% (V).  

Undersøkelsen gås gjennom i personalgruppe med mål om god utvikling og 

forbedring i jobben.  

Spm: feilkilde når svarprosenten er så lav(begge bhg)? Er svarprosent større der 

flerkulturaliteten er lavere?  

Gjennomsnittlig svarprosent i kommunen er rundt 70%. 

 

Ønsket er å forbedre oss!  

Kommentarer og innspill fra foreldre i undersøkelsen er nyttige.  

 

Brukerundersøkelsen tas til etterretning av brukerrådet 

 

 

Sak 3 Feriestengning 

Vedtak fra Formannskapet : 

1. Formannskapet vedtar at kommunale barnehager stenger to uker i løpet av fellesferien 

2. Formannskapet ber rådmannen fremme sak for Bystyret med forslag til endring i 

vedtekter for kommunale barnehager, pkt. 8 Ferie 

3. Formannskapet mener at spesielt sårbare barn og barn med spesielle og vedvarende 

behov fortsatt skal ha en trygg og stabil hverdag, også ved ferieavvikling. Rådmannen bes 



 

påse en god dialog med foreldre og de eventuelle barnehagene for å sikre dette. 

 

Brukerrådet må ta stilling til om Sentrum barnehager fortsatt skal ha stengt 2 eller 3 uker fra 2018. 

 

 

Forslag om å fortsatt stenge uke 28, 29 og 30. 

6 stemmer for og en blank  

Ingen stemmer for 2 uker. Dette gjelder for år 2018/ 2019 

 

Brukerrådet vedtar at Sentrum barnehager fortsatt holder stengt  uke 28,29 og 30 

i 2018 og 2019 

 

Sak 4 Forslag til Årsplan 2017/ 2018 

Neste år vil temaet bli Eventyr/ historier. Vi oppfordrer foresatte til å komme med slike fra 

egen hjemland som vi kan benytte i dette arbeidet. 

 

Sak 5 Eventuell 

Vikarbruken- Bruker sjeldent vikarbyrå, kun når “våre” vikarer ikke er tilgjengelig.  Vi 

benytter egne vikarer da dette gir bedre forutsigbarhet og er mer økonomisk enn 

vikarbyråene. 

 

Mat - catering for alle barnehager? Er dette mulig?  

Kan kommunalsjefen undersøke hva det vil koste å få til et cateringtilbud til alle 

barnehager. 

 

Hvorfor spiser barna noen ganger i gangen? Hvis barna skal rett ut igjen etter mat eller at 

de skal leke etterpå. 

Det kan også påvirke matkulturen når de ikke spiser ved bord. Det gjøres individuelle 

tilpasninger til hvert enkelt barn. 

 

Bemanningen inne. Når barnet er syk, kan det da delta?  

Barna må være friske nok til å delta i det planlagte programmet for dagen, dette vil 

innebære både ute og inneaktiviteter. Foresatte gjør en vurdering av barnets 

helsetilstand før det sendes i barnehagen. Personalet foretar vurdering i 

barnehagen og kontakter foresatte ved sykdom. 

 

 

Kan barna vise frem hva de har lært i barnehage slik at barna kan vise frem det de har lært i 

barnehagen? De blir stolt av å vise frem det de har gjort i barnehagen og de blir stolt av at 

foreldrene kommer til barnehagen. Det gir dem minner for livet. 

Ja det er mulig. Vi skal ha en sommerfest der vi har tenkt å gjøre det. Ofte trekker 

barna seg når det kommer til opptredenen.  


