Innspill fra brukerrådet i barnehagene
Ringebu kommune vår 2019

Brukerrådet sendte i forkant ut spørsmålene til ALLE foreldrene i de to kommunale
barnehagene og i alle familiebarnehagene med muligheter for at alle kunne komme med
innspill. Av ALLE foreldrene kom det inn kun 3 innspill. Brukerrådet tok dette med seg inn
på brukerrådsmøte 27.05.2019. Brukerrådet kom med disse innspillene:
A. Hva er det ved tjenesteenheten (barnehagene) som fungerer bra for dere? Hvorfor?
- Godt fornøyde med at barna er mye ute i familiebarnehagene. Tett dialog mellom foreldre og
familiebarnehagen. Små forhold som gjør det trygt og godt for de små barna.
- Fint med tilbakemeldinger via månedsbrev / månedsplaner.
- Barnehagene har veldig bra uteområder. 
- Bra at barna i barnehagene er mye ute.
- Bra å være med på sommerutstillingene i Ringebu prestegard. Engasjerer både barn og ansatte. Gir
et godt omdømme for barnehagene.
Generelt fornøyd med tilbudet til barna i barnehagene i kommunen.

B. Forhold ved tjenesteenheten(barnehagene) som bør forbedres? Hvorfor?
- Overgang fra barnehage til skole. Ønske om egen innskrivingsdag for foreldre sammen med barna.
det vises til andre kommuner. Det er ønskelig med mere informasjon fra skolen til foreldrene.
Foreldremøte før eller i forbindelse med skolebesøkene.
- Ønske om matter under lekeapparater i de kommunale barnehagene. Vedlikehold av uteområdene
i de kommunale barnehagen.
- Brukerrådet oppfordrer til å ansette kjøkkenhjelp i de kommunale barnehagene. Det er kommet
føringer i ny Rammeplan for barnehagene om et sunnere kosthold i barnehagen. Viktig å legge et
godt grunnlag for sundt kosthold tidlig i barndommen. Dette har vært forslag fra brukerrådet i flere
år.
- Det er ønske om lengre åpningstid i familiebarnehagene – åpent til 16.30.
- Det er ønskelig at ferieavviklingen i familiebhg. Blir sett på, da det oppleves som problematisk for
noen å avvikle 4 eller 5 uker sammenhengende om sommeren.
- Ønskelig med større voksentetthet morgen og ettermiddag i de kommunale barnehagen.
Sekr. Hilde Dalberg Kleven
Brukerrådet består av :
- Linda Pedersen Nymoen og Venke Kjos ( Ringebu barnehage)
- Linda Haugen Finsrud og Kari Gunstad Lindvig (Fåvang barnehage)
- Marianne Gausen og Therese Bergmo Solbakken (familiebarnehagene)

