
MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd Sentrum barnehager 

Dato 27.11.19 

Tidsrom kl 18.00-20.00 

Sted Voldsminde barnehage 

Til stede Maria Hånes(Voldsminde 2 år),Ingvild Voldset(Nedre Elvehavn,1 år),Wenche 

Berg (Nedre Elvehavn,2 år),Heidi Aa, Hege M. Pedersen, Lene Hommelien(vara 

for Elin Lie), Maja Lundring, Øyvind Svendsen, Randi Skomsvoll 

Forfall Unn-Heidi Edvardsen (Voldsminde), Elin Lie (Nedre Elvehavn) 

Referent Randi Skomsvoll 

Kopi til Representantene 

 

Øyvind ønsket velkommen. Kort presentasjon av representantene. 

Ingen kommentarer til innkalling 

 

Brukerråd: generelle kommentarer til drift av barnehagen, brukerråd er et rådgivende organ for 

enhetsleder 

1) Konstituering av Brukerråd: 

Valg av leder: Maria (2 år) 

 

2) Godkjenning av årsplan:  

Innspill og refleksjon over henting/ansvar, klær: er det nødvendig å ha det i årsplan? 

Meldeboka skal sannsynligvis avvikles og erstattes med Vigilo.  

Årsplanen godkjent med noen rettinger som at onsdag før påske er barnehagen stengt. 

 

3) Gjennomgang av budsjett/bemanning:  

Mulig et lite overskudd(handlingsrom pluss/minus 3%). Nedre Elvehavn har fått tildelt 

ekstrabevilgning med bakgrunn i bemanningsnormen.Bemanningsnorm innføres fra 1.1.20. 

Budsjett: 90% er personalutgifter.  

Budsjettforslaget i kommunen kan berøre blant annet at det må  kuttes i vikarbudsjett og 

administrasjonsutgifter.  

Sykefravær: fra over 20 til nå ned til 7%. Hva er gjort? Gjort det samme hele tiden.  

 

Matpenger: et overforbruk. Voldsminde har innført knekkebrød i stedet for matpakker til 

fruktmåltidet kl 14.00. 

Enkelte foreldre opplever at det er litt forskjell på mattilbudet i barnehagene. Voldsminde 

har mer varm mat.  

Skal kostpenger økes? Diskusjon. Kan vi søke tilskudd?  

Forslag: øke til 275,-? Eller ikke øke? 



Øyvind ønsker ikke å øke matpenger -kostnaden til foreldrene, men heller ta av barnehage- 

budsjettet. Det vektlegges god og næringsrik mat.  

 

Endringer i personalet/ vikarer hvem som er på jobb: foreldre ønsker informasjon om dette i 

garderobene. 

 

 

 

Eventuelt:  

- Det er ønskelig med bilder og navn/mailadresse til Brukerråd- representantene i 

garderobene.  

Foreldre kan da lettere ta kontakt med representantene når de vet hvem som sitter i Brukerrådet. 

Lene tar ansvar for å ta bilder på Nedre Elvehavn og  Maja tar bilder på Voldsminde. 

 

- 11.12.19: informasjon om Folkefest på Voldsminde. Festen foregår ute, i tidsrommet 

17.00-18.30. Den arrangeres i forbindelse med lansering av ekstern nettside, for 

SteinSaksPapir(oppvekstmiljøet til barn- og unge).  


