MØTEREFERAT
Møtet gjaldt

Brukerråd

Dato

Tirsdag 25.09.18

Tidsrom

kl. 15.30 - 17.00

Sted

Debatten, 2 etg

Til stede

Camilla Åseng (mor til Johan på Korallen og Sjøhesten), Margrethe Johansen
(mor til Helmi på Regnskogen og Accoya), Monica Nergaard (Regnskogen og
Accoya), Yina Perez Lund (Humla/Havørna), Gunn Kristin Hansvold
(enhetsleder),
Kjerstin Faanes (avdelingsleder)

Forfall
Referent

Kjerstin Faanes

Kopi til

-

Kort informasjon
Foreldrerepresentantene i brukerråd sitter i et år til
ønske om å ha vararepresentanter. Enhetsleder kaller inn FAU til møte for å høre om noen kan
tenke seg å stille som vara.
viser film av “Øyafilosofien”

Sak 19/18
Godkjenning av referat og innkalling
- referat og innkalling godkjent
- alle basene henger opp et eksemplar av saksliste to uker før brukerråd
Sak 20/18
NYTT BARNEHAGEÅR
- opptak er ferdig.
- personal. Seks nytilsatte, spesped.rådgiver, avdelingsleder og 4 barnehagelærere (to faste og to
vikariat) fra høst 2018. Barnehagen innfridde barnehagelærernormen fom 01.august.
Bemanningsnormen trer i kraft fom august 2020, men Øya er allerede i gang med å innfri
bemanningsnormen.
- økonomien er god og prognosene for resten av året ser bra ut. Barnehagen bruker ressurser fra
Tellus ved behov for vikar da de ikke har fylt opp gruppene, men har også benyttet seg av Adecco i
perioder ved fravær blant personalet.
Sak 21/18
Kvaliteket & avvikssystemet
- Et system for enheter i Trondheim kommune som brukes til å registrere uheldig hendelser eller
skader/avvik. Barnehagen setter inn tiltak og kan ta risikokoanalyser av selve hendelsen.

-

-

Barnehagen har oppdaget sopp i mange varianter, derav to giftige typer. Tiltak er utesjekk hver
morgen og fjerning av soppen. Barnehagen skal også kontakte giftsentralen ved mistanke om at
barn har spist sopp.
Hvilke tiltak gjør barnehagen hvis det kommer lik sommervarme som i år? På uteområdet bør vi
oppholde oss i skyggen, ha drikke tilgjengelig, ha på vannkran og ta ofte pauser innendørs. Seil og
solskydd over sandkasser må vurderes.

Sak 22/18
f e l l e s p r o s j e k t - “Den blå planeten” & Planleggingsdagene i oktober
- Barnehagen har fått enn en del bilder fra familier som basene knytter opp mot prosjekt
- Øya skal på studietur til Sula på planleggingsdagene i oktober. Der skal personalet ha faglig
kompetanseutvikling med foredrag av Hjørdis H.K.Bakke, men også en del felles opplevelser som
skal bidra til teambuilding.
Sak 23/18
Gruppebilde for barn på Øya barnehage (Viser til sak:10/18)
- Det er ikke aktuelt for barnehagen å ta portrettbilder, men barnehagen organiserer for å leie inn
fotograf slik at bestilling og betaling foregår gjennom fotografen.
- det er ønskelig med navn av barna på bildet, det blir i så fall sendt ut samtykke til foreldre
- avdelingsleder sjekker med ulike firma og sender ut info til foreldre når det blir aktuelt
Sak 24/18
Evt saker
- Margrete melder interesse for å bidra i Kommunalt foreldreråd for barnehager i Trondheim
kommune. Kommunalt foreldreråd for barnehagen (KFB) er et rådsorgan for foreldre i
trondheimsbarnehagene. Formålet er samarbeid mellom foreldre som gruppe og kommunen som
tjenesteyter, for å sikre et barnehagetilbud med høy kvalitet.
- KFB skal ivareta interessene til alle foreldre som har barn i barnehage og være en formell arena for
samhandling mellom foreldre, rådmann og politisk nivå
- Barnehagen bruker mindre av kostpengene enn det som kommer inn. Barnehagen setter
overskuddet av kostpengene i fond og tar med pengene over til neste år. Enhetsleder tar kontakt
med brukerrådsrepresentantene når prognosene kommer for informasjon om hvor mye det blir.
Barnehagen har startet en refleksjon rundt hva et bærekraftig måltid er og har som mål om å tilby
mer økologisk og bærekraftig mat. Barnehagen har gått til innkjøp av et drivhus og ønsker etter
hvert å dyrke egne grønnsaker som barna kan delta i såing og sanking.

Neste møte i november

