
 

 
Møtereferat  
 

Møtet gjelder: Brukerråd  

Dato og tid: 030321 kl.1800-1930  

Sted: Digitalt på Meet  

Deltakere:  

                    Guri Korpås, FAU 

                    Eline Østmo Dalheim, Elevrådsleder 

                    Amalie Bolset-Magnussen, Elevrådet 

                    Anne-Kathrine Fjelnseth, lærer 

                    Linda Eggen Rønning, avd.leder 

                    Astrid Rekstad Hernæs, rektor 

 

Forfall:  

Kent Holm-Ediassen, miljøpersonal 

Arnhild Staal Pettersen, FAU 

 

Referent:  

Linda Eggen Rønning 

 

  

 

Nr Sak Ansvar 
1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 
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Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene 
● Elevrådet 
- Evaluering av vennskapsuka: fin uke, gjort positive ting, de yngste elevene hadde 

ønsket seg at lærerne hadde vært med på hemmelig venn, språkbruken har vært 
bedre på noen trinn og ikke like bra på andre trinn. Generelt ei fin uke. 

- Elevrådet vil jobbe videre med fokus på språkbruk og finne hvilken form vi skal ha 
på dette. Gjerne ta i bruk SteinSaksPapir-strategien (samarbeid med idrettslag, 
korps og andre aktører i nærmiljøet) 
Vi må huske på å ha fokus på sosiale medier og hvordan vi oppfører oss på denne 
arenaen også. 

- Orden og trivselsreglene: elevrådet har vært innom punktene i reglene og kommet 
med innspill som er tatt med i revideringen. Se sak 3, pkt. 2.  

- Vennskapsbenker: innspill på at det er ønske om ha dette på agendaen videre. 
Elevrådet tar med dette og diskuterer om vi skal ha denne og evt hvordan vi skal 
jobbe med dette.  

- Skolejoggen: Vi må starte i løpet av våren om å ta en avgjørelse på om vi ønsker å 
støtte en fast organisasjon eller variere fra år til år. Det er ønskelig at elevrådet er 
aktive i denne prosessen.  

- Tips: Statsforvalteren i Trøndelag har webinar som handler om skolemiljø 
  
 

 



 

 
 

● FAU 
- 17.mai: Trinnet som har ansvar for 17.mai har allerede begynt å jobbe med dette. 

Det vil bli lokal feiring i år jf. Trondheim kommunes retningslinjer 
- FAU: har penger som skolen kan søke på. Miljørådet har sendt inn søknad for å få 

kjøpe inn premier til miljøukene 9 og 10. 
- Skolejoggen: Vi må starte opp i løpet av våren om å ta en avgjørelse på om vi 

ønsker å støtte en fast organisasjon eller variere fra år til år. Vi ønsker innspill og 
deltakelse fra FAU på denne prosessen.  

- Åpen skole: Hva kan vi gjøre ifht dette videre? Lagt litt på is i år 
- FAU ønsker å få ut referatene slik at de blir tilgjengelig på hjemmesidene våre 

 
3 Informasjon fra ledelsen 

 
1. Status - korona/gult nivå 
Gult nivå har blitt den nye normale hverdagen. 
Lite fravær både blant både barn og voksne. Det går generelt bra. 
Elever har tatt opp til elevrådsrepresentanter om det er aktuelt å ha faste utesoner videre 
også etter korona. Vi skal ta en grundig evaluering etter korona.  
 
2. Ordens-og trivselsregler 
Brukerrådet vedtar endringene. 
 
3. Resultatsamtale 09.03.21 

Nyborg skole er vertsskole i år og vi får besøk på digitalt møte. Det er ønskelig å ha med 

innspill fra foreldre og elever på denne dagen med tema korona. Det er mulig å 

delta(digitalt) fra kl.12.40-13.30 eller komme med innspill skriftlig med kulepunkt sendt til 

Astrid før denne dagen. Astrid sender mail med informasjon om dette til Amalie og Guri.  

 

4. Kort informasjon 17.mai 

Ikke opplegg i byen, men lokale løsninger rundt på skolene.  

Mere informasjon kommer fra Trondheim kommune etterhvert. 

 

5. Foreldremøter våren-21 

Det er åpnet for å kunne gjennomføre foreldremøter fysisk.  

Lærere og trinnkontakter møtes før påske for å planlegge. 

Plan A: gjennomføres fysisk i gymsal med en foresatt 

Plan B: Digitalt  

 

6. Gave fra FAU, Nyborgkvelden?? 

Vi ønsker at elevrådet diskuterer som kan være aktuelt.  

 

 
 

4 Lærings- og oppvekstmiljøet på Nyborg/Stein/Saks/Papir 
Åpen post for å ta opp saker som angår dette temaet, både fra elever, foresatte og 
ansatte. 
Fint om dette også kan være et tema både i elevråd og FAU. 
 

 

5 Annet  

https://docs.google.com/document/d/10Mc2YwRzDWroWdD7BQR-a_FNlg0WArloxciDPOw07QM/edit


 

 
Neste møte: torsdag 15.april kl. 18.00-19.00 på Meet 
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7 Eventuelt 
7.trinn har kvalifisert seg videre som eneste skole i Trondheim i “Vis med avis” 
 

 


