
Møtereferat

Møtet gjelder: Brukerråd på Meet

Dato og tid: 140921 kl.1800-1900

Sted: Digitalt på Meet

Deltakere:

Viktor Skomsvol på 7.trinn,Elevrådsleder

Håkon Solvoll på 6.trinn

Anne-Kathrine Fjelnseth, lærer

Marit Galåen , FAU-leder

Guri Korpås, FAU

Astrid Rekstad Hernæs, rektor

Forfall: Linda Eggen Rønning, avd.leder

Referent:

Anne-Kathrine Fjelnseth

Nr Sak Ansvar
Startet med en kort presentasjon av oss i elevrådet, samt hva Brukerråd er. Astrid vil dele
dokument med alle om hva Brukerråd er og hva vårt mandat er. Vi går gjennom dette på
neste Brukerråd.

1 Godkjenning av innkalling og saksliste

2 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene
● Elevrådet

Vi har hatt et møte så langt i år. Møte oppsatt for denne uka, ble flyttet grunnet
smittesituasjonen. Det møtet holdes onsdag 15.sept. Vi skal se litt nærmere på
Skolejogg og støtte av Sykehusklovnene og TV-aksjonen.

● Viktor og Håkon fra elevrådet kom med litt innspill fra første møte, samt oppstart.
Blir litt arbeid med å komme seg tilbake til tiden før corona. Få til mer fellesskap.
Mye ble annerledes med andre soner, kan være over hele skoleområdet. Nye
vennskap dannes, også på tvers av trinn. Bra at de eldre tar vare på, leker med de
yngre. Eks. 7.trinn vært mye sammen med 2. og 4.trinn.

● Spørsmål fra Guri, FAU om hvordan det har vært med fadderordningen.
Gode innspill fra Håkon og Sivert om savnet av fadderordningen. Ønsker mer
kontakt og flere aktiviteter fremover. Vi må ta med oss dette inn i elevrådet, samt



se på planen for fadderordning. Trengs det en revidering her, noen justeringer?

● FAU-kan få delt referat fra elevrådet.
● Elevrådet må jobbe videre med det med språkbruket, hvordan ta vare på

hverandre å en god måte.

● FAU
Har vært et møte så langt. Ønsker å få til flere treff / sosiale aktiviteter for elevene.
Håper å starte opp med Åpen skole for hvert enkelt trinn, med oppstart i høst,
mest sannsynlig november. Ha årsmøte, medio oktober. Innspill fra elevrådet om
hva elevene ønsker. FAU tettere kontakt med trinnkontakter, som igjen har tettere
kontakt med kontaktlærere.  Spre mer informasjon om hva FAU er og hvordan de
kan bidra for elevene på skolen. Fokus på et godt samarbeid for å skape den gode
skole. Det må være målet.

3 Informasjon fra ledelsen

● Astrid informerer om melding på meldeboka om hærverk på skolen, tagging. Det
oppfordres i melding om både samtale rundt, ta vare på hverandre og skolen vår.

● Tar mer punkter på neste møte om innspill fra FAU.
● God oppstart av skoleåret. Har hatt valg på skolen, 5.-7.trinn, samt eget valg for

6.trinn. Det var rødt som ble vinner, deretter Arbeiderpartiet og så MDG. Det var et
tett valg. Denne info kom fra Viktor. Trinnene får resultatet tildelt onsdag 15.sept.
Viktor har teori om at leksefri skole og kortere jobbdag, har vært med på å påvirke
valget. MDG gjort det bra med tanke på miljøfokuset.  Håkon tenker at det med
lekser nok påvirket valget. Hjemmearbeid kan oppleves ulikt med tanke på om man
har foresatte som er der på ettermiddagen.

● Har hatt en del fravær, men bedre denne uka.
● Jobber med ny læreplan, ny rammeplan SFO, godt i gang her.
● Håper mellomtrinn vil få egen CB i løpet av høsten. Hver elev får sin egen CB som

de får ansvar for. Det inngås kontrakt mellom hjem og skole. På 1.-4.trinn vil det bli
bedre dekning også, ca 2 på hver.

● Vi driver skolen og har fokus på det med å drive skole og skape et godt læringsmiljø
og utvikling for elevene våre.

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.

● Her må vi komme frem til konkrete ting vi skal gjøre.

5 Annet
● Årets TV-aksjon og Sykehusklovnene. Tatt opp i FAU og i morgen siste runde i

elevrådet.
● Nyborg skole vil i år også være base for bøsser og slikt med tanke på årets

TV-aksjon.

6

7 Eventuelt



Neste møte:

27.oktober kl.18.00 - 19.30 på personalrommet på Nyborg.


