
Møtereferat

Møtet gjelder: Brukerråd

Dato og tid: 120122 kl.1800-1930

Sted: Digitalt

Deltakere:

Viktor Skomsvol på 7.trinn,Elevrådsleder

Håkon Solvoll på 6.trinn

Anne-Kathrine Fjelnseth, lærer

Marit Galåen , FAU-leder

Linda Eggen Rønning, avd.leder

Astrid Rekstad Hernæs, rektor

Forfall:

Guri Korpås, FAU

Referent:

Linda Eggen Rønning

Nr Sak Ansvar
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

2 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene
● Status fra elevene:
● Det har vært spesielt å være på skolen før jul da det var mye smitte
● Opplever at det har blitt håndtert trygt
● Opplever at elevene tar vare på hverandre

● Elevrådet
● Det har ikke vært noe møte på nyåret nå. Har valgt å avvente noe med tanke på

smittevern. Derfor er noen av dato under ikke helt i samsvar med dagens planer.
Sist møte var vi innom disse sakene:

● Elevene virker fornøyd med elevrådet så langt i år. De savner selvfølgelig å kunne
gjennomføre alt, noe som er forståelig.

● Språkbruk fortsatt utfordrende. Det er mindre dårlig språkbruk på fotballtreninger

utenfor skoletida.

● Barnas scene er bare utsatt, vil finne ny dato på nyåret

● Det blir vennskapsuke på nyåret, uke 3 eller 4. Ikke satt helt ennå, men vil bli satt så

snart vi får snakket sammen.



● Elevrådet skal også ta stilling til hva gavekortet fra Miljøpakken skal benyttes til,

beløp 1500,-.

● FAU
● Søknad om støtte til utstyr på trinnene er innvilget
● Åpen skole: avventer foreløpig, men trinnene har fått datoer dersom det skulle bli

muligheter utover våren. Oppfordrer til at trinnene kan møtes ute for sosiale
sammenkomster. Kan søke om støtte til dette til FAU.

3 Informasjon fra ledelsen
● Før jul var Nyborg rammet av en del smitte. Gode rutiner når det oppstår smitte.
● Etter jul: pr. i dag er det veldig lite smitte på Nyborg.
● Generelt lite fravær både blant barn og voksne pr. i dag
● Vi har gode dager. Ledelsen har for tiden mye arbeid på kontoret, derfor litt lite å

se i miljøet
● Vi prøver å balansere mellom drift og utvikling i arbeidet vårt
● Elevene er motivert og er flink til å forholde seg til den hverdagen de er i.
● Løsningsorienterte både liten og stor.

4 Hva er Brukerråd og hva er vårt mandat

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?

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


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

6 Annet

7

8 Eventuelt
Planleggingsdager SFO august 2022.

- Ved oppstart av et nytt skoleår har lærerne fem planleggingsdager, og

miljøpersonalet har hatt to dager. Vi erfarer gjennom år at det blir for lite tid til

samarbeid mellom lærere og miljøpersonell. Disse planleggingsdagene er viktige

dager for ansatte i skole og på SFO, der vi sammen kan planlegge og legge til rette

for gode og helhetlige dager for våre elever.

I en hektisk skolehverdag er det krevende å finne samarbeidstid mellom lærere og

miljøpersonell i løpet av skoleåret. Vi har derfor valgt å flytte SFO sin

planleggingsdag fredag 14.okt til onsdag 17.august. Det vil si at SFO har stengt

17.-19.august 2022.

Vi har forståelse for at det kan oppleves som vanskelig for enkelte familier at SFO

blir stengt en dag ekstra, men håper også for forståelse for at det er viktig for oss å

sette av god tid til planlegging til et nytt skoleår til det beste for elevene.

Det vil fra høsten 2022 blir tre planleggingsdager i august for SFO.
- FAU-leder gir tilbakemelding på dette: Det kan bli en utfordring for familier at det

kommer tre dager med planleggingsdager rett etter ferie. Det kan være flere som
synes det er enklere å ta en dag i høstferien, slik det har vært til nå.

Neste møte: onsdag 2.mars 2022 kl. 18.00-19.30


