MØTEREFERAT
Møtet gjelder

Brukerråd

Dato og tid

Torsdag 07.03.19, kl. 15.30 - 17.00

Sted

Debatten, 2 etg

Deltakere

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)

Referent

Kjerstin Faanes (avdelingsleder)

Møteinnkaller

Gunn Kristin Hansvold

Meld forfall til

Gunn Kristin Hansvold

Møtet gjelder

Brukerråd

Sak 1/19
Godkjenning av referat og innkalling
- fortsette å sende ut saksliste til foreldre
Sak 2/19

Barnehageundersøkelsen- utsettes til neste møte

Sak 3/19
Retningslinjer for forsent hentete barn og allergier
- Enhetsleder sender forslag på utkast til retningslinje for forsent hentede barn.
- Barn og foreldre skal være ut av døra kl 1630, dette registreres i Meldeboka.
- Ved uforutsette hendelser som gjør at man blir forsinket er det viktig at foreldre varsler om dette.
-

Ved allergier skal det foreligge legeerklæring som legges i barnemappa. Se prinsipper for barn med
allergi
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/miljoenheten/
faktaark/67-matallergi-hos-barn-i-barnehager-og-skoler/fa-67-matallergi-hos-barn-i-barnehager-og
-skoler---november-2016.pdf

Sak 4/19
Foreldremøte i april
- Ønskelig med felles tema og refleksjon, foreldre må gjerne sende forslag på tema til enhetsleder,
gunn-kristin.hansvold@ou.trondheim.kommune.no.
Sak 5/19

Oppbevaring egne vogner i barnehagen

-

Viktig at rømningsveier ikke dekkes av vogner. Hvis foreldre har et behov for oppbevaring av vogn,
må det være en dialog med barnehageansatte rundt dette.

Sak 6/19

Kostholdsplan for Øya barnehage- utsettes til neste møte

Sak 7/19
Budsjett
- Øya barnehage styrer økonomien godt ut i fra budsjett. Barnehagen har høyere bemanning enn vi
får tildelt midler for, men greier å løse dette bra innenfor budsjettets rammer.
Sak 8/19
Godkjenning av årsplan
- barnehagens årsplan, som vi har valgt å kalle Øya filosofien, finner foreldre på Hjemmeside Øya
barnehage
- Brukerrådet godkjenner Øyas årsplan, Øya filosofien.
Sak 9/19
Eventuelt saker meldes til enhetsleder
- Porten ved sykehusparken. Området rundt denne porten brøytes ikke på vinteren og porten bør
derfor ikke benyttes. Det har kommet inn to avvik på denne nå i vinter. Foreldre oppfordres til å
benytte hovedinngang (Harald Hardrådes gt. 18) ved mye snø, dette med hensyn til barnas
sikkerhet.
-

Utetid Humla og Havørna. (Saken taes med til barnehagelærerne på Humla og Havørna)

-

Utbygging på NTNU. Barnehagen oppfordres til å engasjere seg i planer om bygging på
Høyskoleparken. Barnehagen bruker parken som turområde og ønsker selvfølgelig at denne skal
bevares.

