
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd 

Dato 17.10.17  

Tidsrom  kl. 18.00 - 20-00 

Sted Voldsminde barnehage (Inngang fra baksiden ved Logopedisk senter) 

Til stede Kyla Meagan Zatti (Nedre Elvehavn), Roald Arentz (Voldsminde), Åshild S. 
Myrvang (Voldsminde), Suratiningsih Angen (Voldsminde), 
Ine Jonette Dyrkorn og Heidi Aa (Nedre Elvehavn), Mette Fjeldheim og Hege 
Pedersen (Voldsminde), Øyvind K. Svendsen, Randi K. Skomsvoll 

Forfall Olga Melbye (Nedre Elvehavn) 

Referent Øyvind K. Svendsen 

Kopi til  

 

Sak 6/17 Brukerrådet konstituerer seg. 

Valg av leder 

Roald er vararepresentant. Åshild velges som leder av brukerrådet 

 

Presentasjon av medlemmene  

 

Sak 7/17 Info fra barnehagene 

Nedre Elvehavn: Mange nye barn i høst i alderen 11 mnd og opp til 5 år. Kommet i 

gang med turene i grupper. 1-åringene har ikke tur men egne aktiviteter inne.  

 

Voldsminde: rolig oppstart, mange nye barn. Barna er delt i grupper og arbeidet er 

godt i gang med ulike aktiviteter.  

Nye oppstartsrutiner da barn tas inn når de fyller 1 år og det betyr nye barn over en 

litt lengre periode. 

 

Foreldres opplevelse: gått fint, litt mere struktur som merkes hjemme også. Mer 

oversikt i år. Godt for foreldre å høre hva de har gjort, godt å trygt å hente blide og 

fornøyde barn. Integrering i ny barnehage har gått bra.  

Utvikling med struktur sett i lys av barns medvirkning. Når alle vet hva som skjer 

blir det frigjort mer tid.  

 

Sak 8/17 Fastsetting av Årsplan 2017/ 2018( Vedlagt) 

Info om hvordan det jobbes med dette på barnehagene 

Plantid, Avdelingsmøter og Personalmøter 



 

 

Innspill til årsplan fra foreldre: knyttes opp til opplegget som er og de ulike områder 

som fremheves.  

 

Månedsbrev er evalueringen. Sendes via meldeboka og barnehagens nettsted eller 

Trondheim kommunes nettsted barnehager. Nyhetsbrev 1 g pr mnd.  

 

Plantid og møter i lys av pedagogisk planlegging: pedagogene har 4 t 

planleggingstid pr uke. Assistentene har 1 t pr uke avsatt til planlegging. 5 min av 

assistentene tid brukes til veiledning fra pedagoger i forhold til planene. 

Avdelingsmøter mandager for hele personalgruppen(to møter). Der drøftes 

arbeidet med barna og planer, samt refleksjon over drift og observasjoner. 

Personalmøter 1 g pr mnd om kvelden. Tar utgangspunkt i en plan og går gjennom 

mål og gir hverandre innspill, kritiske/konstruktive kommentarer og ideer til videre 

arbeid. I tillegg evaluering av aktivitetene. Det er et ønske at dette er en spennende 

måte å jobbe på.  

 

Foreldre kommentarer: barna er trygge på alle voksne og går til alle. Personalet 

samarbeider med hverandre.  

Hva med arbeidsplasser når det jobbes slik? Har arbeidsplasser til skriving og 

planlegging.  

Når logopedene flytter blir det frigjort kontor til blant annet slikt arbeid. 

 

Gymsal på Voldsminde som også Nedre Elvehavn benytter.  

 

Årsplanen vedtas uten innvendinger. 

 

Sak 9/17 Info om mulig ny pedagognorm fra august 2018 

Konsekvenser for barnehagen 

1 pedagog pr 14 barn over 3 og 7 barn under 3 år pr. hus 

Voldsminde: 28 over 3 år og 15 under 3 år  

Dette utgjør 58 barn over 3 år. 58:14 = 4,2 = 5 pedagoger 

 

Nedre Elvehavn: 20 barn over 3 år og 14 barn under 3 år 

Dette utgjør 48 barn over 3 år. 58:14 = 3,42 = 4 pedagoger 

 

Mulig å kommentere på Kunnskapsdepartementets sider ang dette(se egen link 

under sak 10/17). 

 

 

Sak 10/17 Info om mulig ny bemanningsnorm fra august 2018 

Konsekvenser for barnehagen 

1 voksen pr. 6 barn over 3 år og 3 barn under 3 år 

Voldsminde: 58: 6 = 9,6 voksne. Herav 5 pedagoger og 4,6 assistenter. 

Dagens bemanningsnorm er 9,4 voksne, hvorav 4 er pedagoger. Dette utgjør 352,5 

timer pr.uke - plantid for pedagoger på 16 timer = 336.5 timer 



 

 

Ny norm vil gi 360 timer pr. uke - plantid for pedagoger på 20 timer = 340 en reell 

økning på 3,5 timer. 

 

Nedre Elvehavn: 48: 6 = 8 voksne. Herav 4 Pedagoger og 4 assistenter 

Dagens bemanningsnorm er 7,5 voksne, hvorav 3 er pedagoger. Dette utgjør 

281,25 timer pr.uke - plantid for pedagoger på 12 timer = 280,25 timer 

 

Ny norm vil gi 300 timer pr. uke - plantid for pedagoger på 16 timer = 284 en reell 

økning på 3,74 timer. 

 

I dag har vi ansatt 7,2 pedagoger og 8,6 Barne og ungdomsarbeidere/ assistenter 

Vi mangler da 1,8 pedagogstilling og ingen assistenter. 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f553bc3643c440bc92cb264224a63041/

horingsnotat-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-opplaringsloven-friskoleloven-

og-forskrift-om-pedagogisk-bemanning.pdf 

 

Tanken er å styrke barnehagene.  

 

Sak 11/17 Eventuellt 

- Foreldrespørsmål: 

Voldsminde har mange barn fra andre land. Får barnehagene IMDI- tilskudd?  

Kan få tilskudd. Gjelder flyktninger, ikke familiegjenforening. Hvis det er kjente 

utfordringer/diagnoser er det også mulig å søke tilskudd.  

 

- Morsmålsassistenter i barnehagene, har barna krav til dette? Kommunen har ikke 

dette tilbudet lenger. Barnehagene kan bestille tolk, men det er ikke mulig å få tolk 

en hel dag. Personalet har oftere samtaler med familier som har annen bakgrunn 

enn norsk og/eller flyktninger og samarbeider med INN. 

 

- Innspill til foreldremøtet: mye informasjon. Foreldre som akkurat har kommet, vil 

kanskje ikke forstå alle de nye begrepene? Hva med egne møter? Info om 

barnehagen på ulike språk? 

Språkperm benyttes.  

Personalet er flinke til å se foreldre/barn og tilbyr veiledning.  

 

Personalet setter stor pris på innspill fra foreldrene! 

 

- Hvor lang tid i forveien trenger medlemmene å få innkalling? To uker ønsker noen. 

Kan prøve dette, men ikke love. Årsplanen var gjennomgått på foreldremøtene.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f553bc3643c440bc92cb264224a63041/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-opplaringsloven-friskoleloven-og-forskrift-om-pedagogisk-bemanning.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f553bc3643c440bc92cb264224a63041/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-opplaringsloven-friskoleloven-og-forskrift-om-pedagogisk-bemanning.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f553bc3643c440bc92cb264224a63041/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-opplaringsloven-friskoleloven-og-forskrift-om-pedagogisk-bemanning.pdf


 

- Foreldre deltar på turer, hvordan får de informasjon om dette? Det sto på 

månedsplaner men ikke alle fikk denne. Det er beklagelig. Foreldre kan delta på det 

meste. Oppfordres til å spørre.  

- Har det vært utskiftning av personalet mer enn vanlig på Voldsminde? Nei, ikke 

mere enn vanlig. Noen slutter, blant annet en pedagog som slutter i desember. Det 

er utlyst en ny pedagogstilling.  

- Høyt sykefravær. Hvordan jobbes det med dette? Nærværsfokus. 

Medarbeiderundersøkelser. Kursing om forebygging og oppfølging. Legene mangler 

i slike samlinger. Komplekse utfordringer.  

- Legge ut på meldeboka hvem som er foreldrerepresentanter, med mailadresser. 

Bilde på avdelingene?? 

 

Neste møte: Øyvind kaller inn. Det sendes først til lederen av Brukerråd. 

 

 

 


