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Møte i kommunalt foreldreråd for barnehager
18.10.16
19.00-21.00
Læringssenteret
Håvard Ravn Ottesen, Synnøve Thoresen, Kristin Kandschur, Anne Pitzka, Anita
Skylstad, Kristin Gudim og Ragnhild Granskogen

Forfall:
Referent:
Kopi til:

Dag Austvik, Anders Nordli
Ragnhild Granskogen
Alle foreldre i trondheimsbarnehagene

17/16

Godkjenning av innkalling
Godkjent

18/16

Kommunens nettsider og brukervennlighet
v/Ingri Helen Furuly Eriksen, Torill Ellingsen Kommunikasjonsenheten
Lenke:
Innspill på nye nettsider på barnehager:
- Adressene til barnehagene er feil siden mange barnehager har flere hus
- For lite oppdatert informasjon, men dette varierer mellom barnehagene
- Ønske om mer informasjon om og innsyn i barnehager i en søknadsprosess
- Mange barnehagesider er ”visittkortsider”
- Ønsker bilder av barnehagen, aktiviteter, men ikke bilder der barna kan gjenkjennes
- Det viktigste: At det som står er oppdatert
- Skole og barnehage bør ha lik struktur
- Informasjon om åpningstid, sommeråpning og barnehagens organisering mangler
- Informasjon som ikke legges på forsiden må være enkelt og søke opp

Flere innspill sendes nettredaksjonen@trondheim.kommune.no
19/16

Digital meldebok – erfaringer så langt med bruk av meldeboka i pilotbarnehagene
v/Monica Holden Aasen, Fagenheten for oppvekst og utdanning
http://www.trondheim.kommune.no/meldeboka/
Pilotperiode avsluttes i uke 42
Evaluering; brukerundersøkelse, ansatteundersøkelse, bruksstatistikk
Beslutning om videre fremdrift i styringsgruppa 4.11
Erfaringer fra skole: Det blir for mange meldinger, og meldinger må begrenses
Det må tas et standpunkt til hva som skal i meldeboka, og hva som ikke skal inn
Er vi nå kommet dit at vi snart setter en chip på barna?
Barnehager mangler utstyr, det settes av midler til en oppgradering

Møte i kommunalt foreldreråd for barnehager

Side 1 av 2

20/16

Oppfølging av tidligere saker
Besluttes som fast sak på alle møtene
-

Gulvbelegg på Nypvang barnehage
Ble dette sendt?
Kristin sjekker med Dag om hva som ble gjort i denne saken
I fremtidige saker bør KFB ha et bedre system for å sikre at saker blir fulgt opp

-

Sommeråpne barnehager – behandlet i oppvekstkomiteen 018.10.2016
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar at kommunale barnehager stenger to uker i løpet av
fellesferien
2. Formannskapet ber rådmannen fremme sak for Bystyret med forslag til endring
i vedtekter for kommunale barnehager, pkt. 8 Ferie
3. Formannskapet mener at spesielt sårbare barn og barn med spesielle og
vedvarende behov fortsatt skal ha en trygg og stabil hverdag, også ved
ferieavvikling. Rådmannen bes påse en god dialog med foreldre og de
eventuelle barnehagene for å sikre dette.
Kommentarer: Ordlyden i punkt tre kan tolkes som om ”annerledeshet” er bare for noen
få. Dette stemmer ikke – dette gjelder alle. Ordet ”eventuelle” bør bort.

-

21/16

A.C. Møller barnehage – hva skjer med den?
Barnehagen ved AC Møller driftes som privat barnehage
Prosessen med skole skal sluttføres før prosess med barnehage.

Videre rekruttering av medlemmer til rådet
1. KFB sender et eget brev til alle barnehager. Brevet skal sendes alle foreldrene. Lederne
skal presentere KFB i alle samarbeidsutvalg/brukerråd. Brevet skal også legges inn på
KFB sin nettside. Anne tar ansvar.
2. Barnehagene bør oppfordres til å poste www.fubhg.no på sine hjemmesider

3. KFB på sosiale medier; tas opp i neste møte

22/16

Årshjul
Dagfinn inviteres til neste møte

23/16

Neste møte 29.november på Tulla Fischer

24/16

Eventuelt
Oppfordring om bedre møtestruktur
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