
 

Brukerråd 12.03.19 

Tilstede:Ina Hjelmervik(FAU-leder),Nina Bäcklund(representant FAU), 
Tonje Løseth Trøen(teamleder/kontaktlærer) og Astrid Rekstad Hernæs(rektor) 
Referent: Astrid 

 

1.Temakveld våren 2019 - Barnevakten.no, tema:nettvett: 

Det blir foreldremøte torsdag 4.april kl.18-20, regi skolen og FAU. Skolen har sendt ut innkalling 

på Meldeboka. Eget opplegg for elevene på dagtid torsdag 4.april.1.-7.trinn.   

 

2. Status nærmiljøpark 

Per dags dato ser det ut som at det kan bli kan bli byggestart i slutten av mai. Størrelse på 

nærmiljøparken blir 30x12, og vil bli plassert mellom fotballbanen og akebakken. 

 

3. AtB skolebuss.  
Svar fra AtB ang. skoleruten kl 14.20 fra Spongdal som er endret til rutebuss. FAU har vært i 

kontakt med AtB og de mener det ikke er gjort noen endringer i skolerutene på lenge. FAU 

følger opp denne saken. 

 

Det har kommet frem at det foregår erting på bussruten over Klefstadhaugen og noen av de 

minste føler de må gi fra seg plassen til de eldre som sier at de må flytte seg. 

Skolen skal følge opp saken. Rektor ønsker at foreldre varsler skolen hvis barna forteller at 

det er utrygt på bussen.  

 

4. FAU ønsker at det ses på muligheten for å sette opp et nytt skilt på bommen 

Skiltet som står der i dag er tydelig preget av årene som har gått og er bøyd. Et nytt skilt 

med bedre merking om hva de faktiske reglene er kan være en ny giv for å opprettholde 

reglene for kjøring på skolegården. Ønsker tidsbestemt beskrivelse på skiltet. Rektor varsler 

vaktmester og Trondheim Eiendom. 

 
5. Skjermbruk i spisetiden.  
I løpet av en skoledag har elevene to spisepauser. En fruktpause klokken 9.50 og lunsj kl. 

11.25. I denne tiden benytter vi oss av både smartboard, vi leser høyt for elevene eller de 

hører på lydbok. Smartboarden brukes  blant annet til å se supernytt, newton, lesekorpset, 



ol. Det som vises på smartboarden er nyheter for barn eller andre passende program som vi 

ønsker at elevene skal få kjennskap til. Det er ikke hele spisetiden vi bruker smartboard, 

leser eller lytter til lydbok. På slutten av økten blir det tid til refleksjon, spørsmål eller 

diskusjoner i forhold til hva vi har sett eller hørt. 

 

 

4. Avlyste gymtimer som erstattes med utetid/friminutt.  
Rektor ønsker at slike saker går direkte til kontaktlærer hvis noe er uklart når det gjelder 

gjennomføring av undervisningstimer. 

 

 

5. Div.  

Rektor informerer kort om den nye strategiplanen i Trondheim kommune SteinSaksPapir. En 

strategi for å bygge sterke barnefellesskap. En veileder for å redusere mobbing, digital netthets 

og seksuelle krenkelser. Rektor ønsker et samarbeid med FAU og Brukerråd i prosessen med 

implementeringen av SteinSaksPapir ved Rye skole og involvering av alle foreldre. 

 

 

 

 

 


