
 

 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjelder Brukerråd 

Dato og tid Mandag 9. desember 2019, kl. 15.30 - 17.00  

Sted Debatten, 2 etg 

Deltakere Foreldrerepresentanter vararepresentant Tine Christin Eikevik (Humla/Havørna), 
Margrethe Johansen (Regnskogen og Accoya) deltok i deler av møtet. 
Ansatterepresentanter og Ingrid Hegvik (Sol/Luna) 
Kjerstin Faanes (avdelingsleder) og Gunn Kristin Hansvold (enhetsleder) 

Referent Kjerstin Faanes (avdelingsleder) 

Møteinnkaller Gunn Kristin Hansvold 

Forfall Margrethe Johansen (Regnskogen og Accoya), Yina Perez Lund  (Humla/Havørna) 

 
 
 

Sak 25/19 Godkjenning av innkalling og referat  

https://docs.google.com/document/d/1-pfleMWIIFvUBpxcm6WfAM3tPlgoULJ_JbH42Pm52P0/edit 

Link til referat sendes på Meldeboka 

 

Sak 26/19 Ny Brukerrådsrepresentant 

Tine Christin Eikevik er ny brukerrådsrepresentant for Camilla Åseng som har sluttet. 

 

 

Sak 27/19 Gjennomgang av j u l e b r e v 

- Frokostmatpakke. Margrethe informerer om de ulike reaksjoner fra foreldre ang frokostmatpakke 

fra januar. Dette blir oppklart i julebrev som går ut til foreldre før jul. Innholdet i julebrevet skal 

godkjennes av Brukerrådet før det sendes ut til foreldregruppa. Barnehagen ønsker å tilby mer 

frukt og grønt, samt tilby  økologisk mat. Frokostmatpakke er ikke et grep som barnehagen gjør på 

grunn av økonomi eller bemanning. Barnehagen vil selvfølgelig legge til rette for at frokosten skal 

være en god møteplass på starten av dagen. Det blir lettere å tilrettelegge for et godt pedagogisk 

tilbud også for barn som har spist frokost hjemme. Bakgrunnen for at Øya barnehage har servert 

frokost var i hovedsak for å kunne ivareta behov for nyankomne flyktninger. Nå når antall 

innføringsplasser er redusert er dette behovet nå endret. 

- Sammenslåing på morgenen fra kl 06.45-07.30. Storbarn møtes på Regnskogen og Accoya, småbarn 

møtes på Humla og Havørna. Etter dette går alle til sin base. Basene organiserer vakter på 

morgenen i samarbeid med den basen de er sammenslått med. Frokost organiseres på hver base 

fra 07.30-08.30. 

- Fri kost i desember. På grunn av mindreforbruk i kostutgifter får alle foreldre og foresatte fri kost i 

desember. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1-pfleMWIIFvUBpxcm6WfAM3tPlgoULJ_JbH42Pm52P0/edit


 

 

Sak 28/19 Informasjonsflyt til foreldre 

- Rutiner ved endringer i personalet, vikarer etc. 

Vikarer og studenter skal alltid ha navneskilt for å vise hvem de er. Basene er ansvarlige for å gi tilstrekkelig 

med informasjon hvis det er vikarer på basene i perioder. Foreldre oppfordres til å gå i dialog om noe er 

uklart. Ved større omorganisering sender ledelsen ut informasjon.  

 

 

 

Sak 29/19 Bemanning - og pedagognormen 

Øya barnehage har siden oppstart barnehageåret 2019-2020 innført pedagog - og bemanningsnorm. Dette 

har vi kunnet innfri da Øya barnehage har god økonomistyring.  

Bemanningsnormen trer ikke i kraft før 1. Januar 2020. 

 

 

 

Sak 30/19 Sykefravær  

- I høst har vi dessverre hatt et høyt sykefravær, gjennomsnitt den siste perioden på 11,4 %. 

- Arbeidsmiljøgruppa på Øya barnehage jobber med å forebygge sykefravær i samarbeid med 

arbeidsmiljøenheten ved Trondheim kommune. 

- Vi har ulike rutiner for oppfølging av ansatte, dette også i samarbeid med personaltjenesten.  

 

 

Sak 31/19 Eventuelt 

- Gnist saken 

- Barnehager i Trondheim har blitt forespurt om bidra inn med gode pedagoger eller åpne for 

plasser ved behov. 

- Øya barnehage kan åpne for noen storbarnsplasser om behov  og evt. at en ansatt starter 

på tilbudet. 

- Svømmetilbud er et ønske fra foreldre.  

- Gir det mening for barn? Er vanntilvenning barnehagens mandat? Krever mye tid, og barn 

må taes ut av barnehagetilbudet. Tilbudet blir vurdert etterhvert og tas opp i Brukerråd 

igjen før en evt beslutning. 

- Enhetsleder ønsker at foreldregruppa på Øya barnehage engasjerer seg i saker som angår dem. 

Ønsker at foreldre går i dialog med ansatte, Brukerråd og sender saker direkte til ledelsen. Sammen 

kan vi alle bidra til et godt pedagogisk tilbud for a l l e barn. Barnehagen bidrar inn med 

personalperspektivet og foreldrene med foreldreperspektivet. Det er her Brukerrådet spiller en 

avgjørende rolle i saker som utgjør endringer. Det er ikke alltid man klarer å gjøre alle til lags eller 

møte alle de ulike behovene hver enkelt familie kan ha,  men at det alltid skal være til barns beste. 

Dette får vi til med dialog sammen. Det er også lov å bidra inn med positive tilbakemeldinger. 

- Foreldrerepresentant har en opplevelse av at de fleste foreldre er godt fornøyd med tilbudet de får 

på Øya barnehage. Også positivt med grepet om å sette inn ny port. 


