Møtereferat brukerråd 08.03.2018
Møtenr. 2/17-18
Sted: Gulhuset Nidarvoll skole
Tilstede: Ragnhild Stokholm, leder FAU, Kari Haugan, nestleder, Lars Kåre
Kristiansen, medlem, Son Andreas Olsvik Ryen, nestleder elevråd, Vibeke Tjelle,
lærer, Åshild Trøen, avd. leder, Mona Midtskog, avd. leder
Forfall: Tora Strand Thronæs, leder elevråd, Jan Tilset Larsen, rektor
Referent: Mona P. Midtskog
1 Gjennomgang referat fra forrige Brukerråd
Kommentar til sak 1: Kari Haugan er nestleder. Siv Anita Albertsen, miljøterapeut tar
over rollen til Marthe Strand.
Godkjent

2 Saker fra elever
Elevrådsleder og nestleder har vært på møte om Grønt flagg / Grønn barneby
gjennom kommunen. Son fortalte at det bl.a. var fokus på at vi kaster mye mat i
samfunnet. En tredjedel av det vi kjøper blir kastet.
Miljøet - bilkjøring.

3 Franzefoss
Gjennomgang av klagesak til Fylkesmannen fra borettslag, barnehager, FAU Utleira
skole m.fl. Massedeponi og tungtransport i nærmiljøet. FAU vil ta det videre.
Ragnhild fikk kopi.

4 Evaluering matpakke- og språkkampanje
Elevråd:
Matpakke:
2.- 4. trinn ikke noe
5. trinn elevene brydde seg ikke
6 . Litt fokus i starten ikke så interessert
7. Bedre matpakker

Språkbruk-kampanje: Alle trinn gir uttrykk for at det var fokus på det i starten, men
etterpå har det vært lite snakket om.
a. 5.trinn: Vi snakker om det noen ganger.
b. 6.trinn: Vi har ikke merket noen forskjell.
c. 7.trinn: Noen har blitt flinkere, men andre bryr seg ikke.
Skolen: Vibeke eksempel fra 2. trinn: diskusjon. Ikke så mye fokus på poeng. Fokus
på helheten ikke enkeltelever. Mye mer grønt i matpakken.
Språk: slo sammen med andre aktuelle tema som klassemiljø og gledingskampanje.
Vennskapsuke etterpå.
Et felles sunt måltid for alle.
Foreldre:
6 foreldre på 2. og 3. trinn har sendt melding til skolen.
2 på 2. trinn var skeptisk, men ble beroliget. En var positiv.
3. trinn en positiv og to negative tilbakemeldinger.
Mat er et sårt og vanskelig område for noen.
Ikke kåre vinner.
Diskusjonen blant voksne var først og fremst rundt poenggiving.
Bedre prosess først, diskusjon med lærere også før en lignende aksjon settes i
gang.
Det ønskes tilbakemelding om hvordan 5000,- fra FAU skal bli benyttet.

5 Elevundersøkelse
Helt fersk. Delt ut. Ikke gjennomgått.
6 Ressursfordeling
Neste gang

7 Eventuelt

