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1/22 Gjennomgang av brukerundersøkelsen 

Vi gikk gjennom brukerundersøkelsen som ble sendt ut på slutten av 2021. Vi sendte ut 82 

undersøkelser, og fikk svar fra 65 foreldre, noe som gir en svarprosent 79,27 %. Det var 

ganske høy svarprosent på 3 av avdelingene, men hos Vettene var det kun 62,5 % svar. 

 

Alle avdelingene har gått gjennom resultater fra egen avdeling og de har funnet punkter de 

er fornøyd med, og punkter de må jobbe videre med. 

 

Barnehagen fikk gode resultater, og vi ansatte er fornøyd med resultatene vi fikk.  

2/22 Dimensjonering barnehageåret 2022/2023 

Bråde barnehage har pr i dag 112 treårsenheter. Til neste år må vi nedjustere til 98 

treårsenheter. Dette skyldes overkapasitet av barnehageplasser i Madla bydel. Dette betyr 

at vi får mindre barn, og 3 overtallige voksne. 

En ped.leder har sagt opp jobben sin, og vi har dermed ikke fått ansatt en ny pedagog pga 

neddimensjonering. 

 

Foreløpig ser avdelingene slik ut til høsten – med forbehold om endringer: 

På avdeling Vettene blir det ingen forandringer til høsten. 

På Tussene vil det bli 26 barn (kanskje 27). Camilla fortsetter som ped.leder, og vi flytter 

opp en pedagog fra liten avdeling – Elise. Hun skal være her til januar 2023 – da kommer 

Lene tilbake fra permisjon. Pranvera fortsetter i 100 % stilling, Ellen reduserer til 60 % og 

Åse skal jobbe 60 %. 
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På Huldrene blir det 12 barn. Karina fortsettersom ped.leder, og Amela, Monica og Bente 

som fagarbeidere/assistener. 

På Alvene blir det på det nåværende tidspunkt 12 barn. Anne Sofie og Camilla fortsetter 

som ped.ledere og Maiken og Cecilie fortsetter som fagarbeidere. Det er mulig det kan bli 

1-2 barn ekstra her, da det ble gjort en feil i forbindelse med årets opptak. Dette vet vi mer 

om når det nærmer seg oppstart av nytt år. 

3/22 Valgfri planleggingsdag 

Madla-barnehagene ønsker å ha den valgfrie planleggingsdagen for barnehageåret 

2022/2023 fredag 28. april. Dette hadde SU ingenting imot. Denne saken må også opp i 

SU i de andre 3 barnehagene før vi vet om det blir denne dagen 

4/22 Eventuelt 

Tidligere FAU i Bråde barnehage har noen penger på konto. Vi i barnehagen ønsker å 

bruke disse pengene til å få noe for de aller minste på uteområdet vårt. SU hadde ingen 

motforestillinger på at vi brukte de pengene til dette formålet. 
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