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Konstituering av brukerråd, valg av leder. 
Leder og foreldrerepresentant: Helle Rastad Pedersen (Persaunet) 
Foreldrerepresentant:Ingrid Hoem Otterstaf (Persaunet) 
Foreldrerepresentant:Maren Falch Madsen (Rønningen) 
Personalrepresentanter: May Elisabeth Staven (Persuanet), Berit Opsal (Persaunet) og Ingrid Aas ( 
Rønningen) 
Ledelse ved enhetsleder og evt avdelingsleder fungerer som sekrtær. 
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Økonomi og budsjett: 
Enheten styrer mot et mindreforbruk og planlegger nå å gjøre en del innkjøp og oppgraderinger på 
møbler, inventar og leker. Det brukes også penger på vikarer og ekstra personalressurs utover 
grunnbemanning, der dette er nødvendig. Det er også nødvendig å sette inn ekstra vikar i 
forbindelse med smittevern knyttet til korona og med tanke på et evt økende fravær i 
personalgruppa knyttet til rutiner for å holde seg hjemme ved symptomer og  eventuell testing. 
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Ansettelser og nye navn ved enheten, til orientering 
Det lyktes ikke enheten å få ansatt en ny fast assistent, da den som ble tilbudt jobben takket nei til 
stillingen. Det lyses ut på nytt, men denne gangen etter en barne-og ungdomsarbeider. Enheten har 
noen nye navn som har gått inn i vikariater eller er en del av forsterket tiltak rundt enkeltbarn og 
grupper. 
Madelein Nygård Foss (vikar i assistentstilling Persaunet) 
Hedda Stenshaug (vikar i assistentstilling Persaunet) 

Møtet gjelder Brukerråd Strinda barnehager 

Dato og tid mandag 7.9.20, kl  18-20 

Sted Persaunet barnehage-personalrom ( evt google meet) 

Deltakere Foreldrerepresentantene, ansatterepresentantene og ledelse 

Referent Enhetsleder 

Møteinnkaller Enhetsleder 



 

Synnøve Kvam Bustad (vikar i assistentstilling Rønningen) 
Renate Bekken (Merkantil ressurs i 30% fast) 
Basel Mahmoud Kurd (Lærling Persaunet) 
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Kostpenger: 
Sak til vedtak: 
Ledelsen redegjør for utgifter ved kost. Ønsker å øke kostpenger, da vi ser et merforbruk på dette 
over tid.Barnehagen har et tilbud der alle barn i barnehagen får alle måltider. Et av måltidene i uken 
er varmmat.For dette betaler foreldrene nå 300 kr i måneden pr. barn. I ett gjennomsnitt over 3 
måneder ser vi at kostutgift pr barn er opp i ca 530 kr.Ledelsen ønsker å oppjustere kostpengene til 
400 kr pr måned pr måned. i tillegg skal det gjøres tiltak ved enhet for å begrense matsvinn og bli 
“smartere” i matbestillingene. 
 
Vedtak: 
Brukerråd stiller seg bak dette forslaget og det blir vedtatt å øke kostpengene til 400 kr i måneden 
pr. barn fra neste faktura. Enhetsleder orienterer foreldregruppen om dette i meldeboka. 
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Evaluering av tilbudet under stenging og ved gjenåpning mot “Gult nivå”. 
Kort oppsummering: 
Tilbakemelding fra både personal og foreldre er det har vært en krevende situasjon på mange måter, 
men at den er håndtert på en god måte. Enheten har holdt åpent under stenging for barn fra sårbare 
familier, barn med spesialpedagogisk tiltak og barn som har foreldre med samfunnkritiske jobber. 
Det har vært helt nødvendig med redusert åpningstid for å opprettholde påkrevd smittevern. Å lede 
og organisere i usikre tider som dette krever oss ekstra i foreldredialogen. Personalet opplever en 
god dialog og støtte fra foreldregruppa rundt de tiltak og endringer som må gjøres. Personalet og 
foreldre melder tilbake at barna har gode hverdager i barnehagen. Vi fortsetter å ha en tett dialog 
med hverandre og har gode planer for eventuelle endringer av nivå. 
 
7/20 
Evt saker 
Neste brukerrådsmøte er satt til torsdag 19.november. 
 
 
 


