
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd ved Tillermyra barnehager 

Dato Tirsdag 7. november 2017 

Tidsrom Kl 17-19 

Sted Porsmyra barnehage 

Til stede Foreldrerepresentanter: Lise Bonesmo (Erle på Humla og Selma på Bikuben), 
Aina Nesmoen (Erle på Humla), Anette Skjemstad (Savannah på Grankongla) 
Personalrepresentanter: Elin Hagen (Sommerfuglen), Beate Haugen (Røsslyngen) 
Svanhild Furuholt (avdelingsleder) 
Enhetsleder: Kristin Høe  

Forfall Foreldrerepresentant: Line Larsen (Ørjan på Grankongla), Silje Hatten (Elise på 
Myrsnella) 
Personalrepresentant: Vegard Pallin (Furukvisten) 

Referent Svanhild Furuholt (avdelingsleder) 

Kopi til Alle foreldre og ansatte  

 

 

Sak 13/2017  

Referat fra Brukerrådsmøte 4. mai 2017 ble gjennomgått. 

Ingen merknader. 

 

Sak 14/2017 

Bemanningsnorm og vikarbruk 

Barnehagen følger Trondheim kommune sin bemanningsnorm for barnehager. 

Det er ca 15 % stilling pr barn over 3 år og det dobbelte for yngre barn. 

Regjeringen har foreslått økt bemanningsnorm, men det er ennå ikke vedtatt. 

 

Trondheim kommune har avtale med Adecco for innleie av vikarer. Ved behov for vikarer bruker vi 

de samme, så fremt de er ledige. 

Barnehagen har informasjonsrutiner for vikarer. 

 

Sak 15/2017 

Toalett og hygienerutiner ved barnehagen 

Barnehagen har rutiner for vask av hender ved ankomst til barnehagen, før måltid og etter 

toalettbesøk. 

Det er egne rutiner for oppfølging av barn ved toalettbesøk. 



 

Rutiner for rengjøring av matkassene er utarbeidet. 

 

Barnehagen vil ha en gjennomgang av rutiner for toalett og hygiene. 

 

Sak 16/2017 

Orienteringssaker 

Regnskapsprognose: Året startet men minus i regnskapet, men underskuddet er redusert. 

Sykefravær: Sykefraværet er gått noe ned hittil i år. Barnehagen deltar i et samarbeidsprosjekt 

med NAV og KS om å få ned sykefraværet. 

 

Sak 17/2017 

Sommerferie-stengt 

Barnehagene i Trondheim kommune er pålagt å ha to uker sommerferie-stengt. 

 

Vedtak: Tillermyra barnehager vil heretter være stengt ukene 28 og 29 om sommeren. 

 

Sak 18/2017 

Foreldre i FAU 

Fra Porsmyra har det meldt seg 3 interesserte. 

Det oppfordres til at foreldre på Romemyra melder interesse. 

FAU har som oppgave å arrangere juletrefest, sommerfest, dugnad etc. 

 

Forslag til neste barnehageår: Alle foreldre til 4-åringene i barnehagen er FAU-representanter. 

 

Sak 19/2017 

Eventuelt 

Informasjon til nytilsatte er utarbeidet. 

 

Foreldre setter pris på månedsbrev, billedbrev og instagram som informasjon om livet i 

barnehagen. 

Samarbeid mellom husene og besøk er positivt. 

 

Foreldre ønsker informasjon om dagsrytmen på avdelingene. 

 

Invitasjon til bursdagsfeiring deles ut utenfor barnehagen. 

 

Refleksvester brukes av avdelinger av sikkerhetsmessige hensyn. 

 

 

 

 

 


