
Møtereferat

Møtet gjelder: Brukerråd

Dato og tid: 031121 kl.1800-1930

Sted: Personalrommet/Nyborg skole

Deltakere:

Viktor Skomsvol på 7.trinn,Elevrådsleder

Håkon Solvoll på 6.trinn

Anne-Kathrine Fjelnseth, lærer

Marit Galåen , FAU-leder

Guri Korpås, FAU

Linda Eggen Rønning, avd.leder

Astrid Rekstad Hernæs, rektor

Forfall:

Viktor Skomsvol

Referent:

Linda Eggen Rønning

Nr Sak Ansvar
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

2 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene

● Elevrådet
Dette er innspill som kom på forrige elevrådsmøte, onsdag 27.10.21

Hvordan jobbe konkret med miljøet på skolen med tanke på språkbruk?

● at det må arrangeres flere møter med foresatte hvor det settes fokus på språkbruk.

Dette også knyttet til sosiale medier og hva som elevene møter der.

● ha kjennskap til hva ordene man sier betyr. Hva som ligger i det man sier.

● voksne må være gode forbilder for barna

● si fra når noen banner, det er ikke greit. Gi tydelig signal til hverandre på dette.

● kroppsspråket er viktig i kommunikasjonen. Vi må også tydelig vise hva man mener.

● “en spion / muldvarp” som skanner trinnet og registrerer dette. Hvor mye banning

er det egentlig som sies i løpet av en periode?

Innspill fra FAU: kan det være litt mye ansvar for enkelte å ha dette ansvaret? Kan

det være noen andre måter å gjøre dette på?

Kan man snu dette og ha fokus på de som sier positive ord/komplimenter til andre?



● Hvordan få nærmiljøet barna oppholder seg i med på dette arbeidet?

F.eks. fotballaget, korpset og andre fritidsarenaer.

● Elevrådet kom til enighet rundt Skolejogg og hvem vi som skole skal støtte.

Elevrådet mente det var viktige organisasjoner å støtte. Skolejogg ble gjennomført i

uke 43.

● Kommende saker for elevrådet nå er Barnas scene. Vi skal gjennomføre dette i uke

47, torsdag 25.november, og det er en del arbeid i forkant av arrangementet.

FAU
● Årsmøte 02.11.21
● Hva kan trinnkontakter bidra med i arbeidet for et bedre læringsmiljø? Både for

barna og for foreldrene (temamøter). Hvordan tilrettelegge for kontaktpunkter der
foreldre kan snakke mere sammen om tema som oppleves som viktige i barns
oppvekst.

● Åpen skole:
1.trinn har hatt sitt første.
3. og 7.trinn arrangerte Halloween på trinnene.
FAU har midler som det kan søkes om til slike arrangement
Alle foreldre skal ha en oppgave i forbindelse med åpen skole
Åpen skole må ikke være at man er inne på skolen, det kan også være noe som
foregår utendørs.
Ønsker innspill fra elevrådet på ideer videre.

● 17.mai
Noen synes årets tog bare lokalt var trivelig. Kan det være aktuelt å ha både det
store toget i byen og et lite lokalt tog på ettermiddag?

3 Informasjon fra ledelsen
● Kulturaktiviteter:

- samlingsstunder i gang
- juletradisjoner går som planlagt
- musikal på SFO siste uke før påske
- Nyborgkveld juni

● Uteskole:
- vi har vært mye ute i høst på alle trinn

● Foreldremøter er gjennomført i høst på alle trinn
● Foreldrekurs i matematikk tilbys i høst.  Vi har kartlagt interessen og det er stor

interesse blant foreldrene. Vi jobber nå med hvordan vi skal organisere dette.
● Vi har en litt annen måte å jobbe på med undervisning nå ifht tidligere. Vi jobber

mer i dybden innenfor tema i de ulike fagene.
● Chromebook:

- 7.trinn har hver sin
- 5. og 6. trinn vil også etterhvert få hver sin i løpet av høsten/vinteren
- 1.-4. trinn: ca. 1 maskin på 2 elever som brukes på skolen



4 Hva er Brukerråd og hva er vårt mandat?
Alle leser denne til neste brukerråd.

5 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.

Hva gjør vi i dag:
- åpen skole
- barnas scene
- alle voksne er tett på for å trygge at alle barn har det bra
- om noe oppstår, tar vi tak i det med en gang
- Musikal
- Nyborgkveld
- Vennskapsuka
- elevundersøkelsen/Udir
- foreldreundersøkelsen/Udir

Hvordan kan vi sammen arbeide for at alle barn og ungdom opplever et trygt og godt
oppvekstmiljø på Nyborg? Her må vi komme frem til konkrete ting vi ønsker å arbeide med
Ideer videre:

- Invitere fritidsarenaer som barna er med  i nærmiljøet til et samarbeidsmøte for å
utvikle et godt oppvekstmiljø for barna på Nyborg

- Kartlegge hvilke arenaer barna er på
- Aktuelle tema:

- språkbruk
- barn som ikke er med på noen aktiviteter og hvordan få disse med?

- Invitere foreldre og barn på temakvelder sammen?
- foreldreundersøkelsen samtidig med elevundersøkelsen.

6 Annet

7

8 Eventuelt

Neste møte:
Onsdag 12.januar 2022 kl. 18.00-19.30 på personalrommet Nyborg skole

https://www.trondheim.kommune.no/brukerrad/#heading-h2-5

