
Møtereferat

Møtet gjelder: Brukerråd

Dato og tid: 150421 kl.1800-1900

Sted: Digitalt på Meet

Deltakere:

Eline Østmo Dalheim,Elevrådsleder

Amalie Bolset-Magnussen, Elevrådet

Anne-Kathrine Fjelnseth, lærer

Linda Eggen Rønning, avd.leder

Astrid Rekstad Hernæs, rektor

Forfall:

Arnhild Staal Pettersen, FAU

Kent Holm-Ediassen, miljøpersonal

Guri Korpås, FAU

Referent:

Linda Eggen Rønning

Nr Sak Ansvar
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

2 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene
● Elevrådet
- Språkbruk:

Ikke vært oppe som tema siden sist. Kommet dit at vi må ha en runde på huset

med diskusjon for å planlegge veien videre.

Barna gjør om banneord med endring av noen bokstaver, og sier da at de ikke

banner. Vi er enig i at det er det samme og må stoppes.

Det er viktig å fortsatt si i fra til voksne når slike ting skjer.

Pubertetsdag på 5.trinn denne uka:

Håper og tror at dette hjelper på å sette grenser for seg selv.

- Vennskapsbenker:

Fungerer de til formålet? Småtrinn gir uttrykk for at benkene fungerer, inkluderer.

Gjøre benkene litt sprekere, gjerne flere vennskapsbenker spredt på de ulike

sonene.



Hva annet kan gjøres for å skape inkludering i skolegården?

➔ Organiserte leker (initiativ fra lærere), vennskapstre, trivselsleder(e).

- Gave fra FAU:

Sykkelbane, nye nett til målene på håndball- og fotballbanen, apparater utendørs

til styrke ol., nytt utstyr (fotballer, innebandykøller, tennisracket, ol.), skatepark.

● FAU

Ikke tilstede på møtet.

3 Informasjon fra ledelsen
17.mai:

- skolen markerer 17.mai den 11.mai kl. 11.30 i skolegården
- Innholdet i markeringa kommer men vi ønsker gjerne innspill på hva vi kan gjøre
- tale ved 7.trinn
- flaggborg ved 7.trinn
- Fellessanger
- Ha på oss litt finklær?
- Alle har med flagg

Foreldremøter
- Vi er i gang med gjennomføringen
- 2. og 6.trinn har hatt digitalt foreldremøte denne uka (uke 15)
- Fra uke 16 vil foreldremøtene gjennomføres fysisk i gymsal - jfr.smittevernreglene

(en foresatt per elev, faste tilviste plasser og god avstand til hverandre)
- Siri fra forebyggendegruppa/politiet kommer på møtene til 5.og 6.trinn

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
Da det ikke var så stor deltakelse på møtet, ble det veldig kort.

6

7 Eventuelt
7.trinn har kvalifisert seg videre som eneste skole i Trondheim i “Vis med avis”

Neste møte:
Torsdag 3.juni kl. 18.00-19.00. Vi håper på å gjennomføre dette fysisk på skolen og da blir det
avslutning.


