
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd Sentrum barnehager 

Dato 13.11.18 

Tidsrom kl 18.00- 20.00 

Sted Voldsminde barnehage 

Til stede Kyla Meagan Zatti (Nedre Elvehavn), Ingvild Voldseth (Nedre Elvehavn), Ilse 
Håbjørg( vara for Åshild S. Myrvang, Voldsminde), Ah Nang 
Nanhee(Voldsminde), Ine Jonette Dyrkorn og Heidi Aa(Nedre Elvehavn), Mette 
Fjeldheim og Hege Pedersen (Voldsminde), burmesisk tolk, engelsk tolk og Randi 
Skomsvoll 

Forfall Øyvind K. Svendsen 

Referent Ine Jonette Dyrkorn 

Kopi til  

 

 
 
Det ble ikke meldt noen eventuelt saker. 

Sak 11/ utgår (Informasjon fra barnehagene) 

 

Presentasjonsrunde 

 

Sak 7/18 Valg av leder for 2018/2019 

- Ingvild, enstemmig valgt 

 

Sak 8/18 Gjennomgang av brukerrådets oppgaver.  

- Ingen spørsmål eller kommentarer til brukerrådets retningslinjer 

 

Sak 9/18 Gjennomgang av Årsplan 2018/2019 

 

- godkjent (med noen rettinger)  

- ingen kommentarer eller innspill  

 

Sak 10/18 Spørreundersøkelse vedrørende sommerstenging 

 

Kommentarer og innspill til spørreundersøkelsen: 

- Tydeliggjøre at resultatet av undersøkelsen KUN er rådgivende. Styrer  tar en endelig avgjørelse. 

Han tar imidlertid ikke avgjørelsen uten å ta et møte med Brukerrådet først. Undersøkelsen kan gi 



 

brukerrådet et bredere grunnlag for å fatte et vedtak ut fra. 

- Presisering av at fire uker ferie kun er et minimumskrav, og at man står fritt til å ta ut ferie etter 

eget ønske, utover disse fire uker.  

- Presisering og tydeliggjøring av at foreldre SKAL melde ferie innen 1. mai, når det gjelder de to siste 

svaralternativene 

 

Med disse kommentarene godkjennes spørreundersøkelsen for utsendelse 

- Sendes ut så snart som mulig, med tilbakemeldingsfrist så snart som mulig 

- Sendes til foreldre digitalt, som skjema på Meldeboka. Personalet snakker direkte med de 

foreldrene som ikke svarer når fristen er ute.  

 

Sak 11/18  Informasjon fra barnehagene- utgikk ikke 

- kort informasjon fra hverdagslivet: Voldsminde har klekket ut fire kyllinger! Alle barn på enheten 

kommer og ser på dem. Når de blir større skal de i hønsehuset barnehagen har. I forbindelse med 

temaet Nært og fjernt får skolestarterne på Voldsminde erfaring med å bruke drone når de er på 

tur. Da får de se plassen fra et høyere perspektiv, litt fjernere. Barna deles inn i grupper til turer og 

lek/aktiviteter inne og ute. 

- Nedre Elvehavn: skolestarteren der jobber med å bygge et romskip. Superheltene skal starte å filme 

turene sine. De yngste barna er naturlig opptatt av her og nå og kroppen sin. De får god tid til lek 

ute og inne. 

 

Eventuelt: 

Følgende ble drøftet til slutt: 

- Kyla kommer med følgende innspill: hun og andre foreldre har lagt merke til at vi gjør mye maling 

og tegning, men lite andre kunst-aktiviteter (feks å lage kunstverk av liming av knapper, pinner, 

kuler, lage enkle ting). Personalet tar med seg dette innspillet videre inn i sitt arbeidet med barna. 

- Hvordan forholder personalet seg til rykter/meldinger som kan vekke bekymring blant både 

foreldre og personal? Viser til link vedlagt: 

https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2018/11/10/To-barn-fors%C3%B8kt-lokket-inn-i-en-bi

l-17854929.ece  

Randi vil etterspørre informasjon om denne saken. 

Personalet legger vekt på at de har interne rutiner i forbindelse med lek ute og på turer(telle barn, 

fordele seg over hele uteområdet osv). personalet er ekstra oppmerksomme nå når det er mørkt 

ute morgen/ettermiddag. Foreldre har hovedansvar for å snakke med barna sine om hva barna skal 

gjøre hvis de opplever slike hendelser som vist i linken.  

 

- Påkledning av barn i ulikt vær:  det kan være behov at personalet informerer alle vikarer om riktige 

klær etter været, nok klær men  heller ikke for mye klær.  

 

 

https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2018/11/10/To-barn-fors%C3%B8kt-lokket-inn-i-en-bil-17854929.ece
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2018/11/10/To-barn-fors%C3%B8kt-lokket-inn-i-en-bil-17854929.ece

