
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjelder Brukerråd 

Dato og tid Tirsdag  30.04.19  kl. 15.30 - 17.00 

Sted Enhetsleders kontor, 2 etg 

Deltakere Camilla Åseng (mor til Johan på Korallen og Sjøhesten), Margrethe Johansen 
(mor til Helmi på 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 10/19 Godkjenning av innkalling og  referat 

https://docs.google.com/document/d/1Id0FrYdtSAYsxot2lJYwlcx_B-K1PRyt2gaACa1EvQI/edit 

- Saker ble ikke sendt ut til foreldre eller hengt opp i gangen før dette møtet.  

- Innmeldt sak ang Høyskoleparken: Enhetsleder deler hjemmeside for “bevar  Høyskoleparken” 

blant forledre og ansatte. 

 

Sak 2/19 Barnehageundersøkelsen- utsatt fra 07.03.19 

- ‘Informasjon’ er det området barnehagen scorer dårligst på. Ønskelig at basene informerer bedre 

når det er endringer i personalgruppa, gjerne i ukeslutt. Oversikt over personalet med bilde skal 

henge i gangen og skal oppdateres ved endringer i personalet.  

 

Sak 6/19 Kostholdsplan for Øya barnehage- utsatt fra 07.03.19 

- Bærekraftig innkjøp-økologisk, kortreist og helst sesongens varer. 

- Varmlunsjmeny vil bestå av fisk- og vegetarretter 

- til fruktmåltidet vil det være større fokus på å tilby mest mulig frukt og grønt og at 

brødskive/knekkebrød blir i tillegg. 

- ansatte skal reflektere rundt frokosttilbudet 

 

Sak 11/19 Neste barnehageår og organisering  

- brev fra enhetsleder gjennomgått og godkjent av brukerråd 30.april.2019. 

- Basene sender ut velkomstbrev til de som bytter baser med informasjon om barn og pedagoger. 

 

Sak 12/19 Handlingsplan for å tilhøre 

https://docs.google.com/document/d/1Id0FrYdtSAYsxot2lJYwlcx_B-K1PRyt2gaACa1EvQI/edit


 

- Vil inneholde elementer fra Øya filosofien, stein, saks, papir og ICDP 

- Barnehagen jobber med å utvikle relasjonskompetansen for alle pedagogene. På gruppemøtene 

bruker ansatte tid til å kartlegge relasjoner mellom ansatte - barn og barn - barn. 

 

Sak 13/19 Informasjon vedrørende hendelse 29.april 2019 

Enhetsleder informerer om beredskapsplan og rutiner. Informasjon om hva som ble gjort og når. Tiltak ble 

beskrevet. Enheten mottok skryt fra politiet om at vi hadde fulgt rutinene våre.  

 

Sak 14/19 Eventuelt 

gjennomgang av brev fra Byplankontoret - Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024. Link 

ble delt med foreldrerepresentantene i Brukerrådet. 

 

 

 


