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Nr Sak Ansvar
1 Velkommen til nytt brukerråd og presentasjonsrunde

Gjennomgang av referat fra forrige møte 300322.
Godkjenning av saksliste

2 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene

Elevrådet:
Vi er kommet godt i gang med arbeidet.
Leder for elevrådet og leder for miljørådet har vært på kurs sammen med mange andre
elever fra skoler i Trondheim.
Mandag gjennomførte vi skolejogg hvor elevrådet har kommet med innspill, 7.trinn fikk
ansvar for oppvarming og musikk. Vi har diskutert ulike saker og kommet med ønsker og
meninger / erfaringer knyttet til dem. Kommende møte, 2.nov. skal vi evaluere skolejoggen,
fordele oppgaver og ansvar knyttet til Blim-E dansen og diskutere Barnas scene.
Vennskapsuka etterspørres, det blir tatt opp på møte etter 2.nov. HUSK! Nyborg 60-år!

FAU
2 møter så langt. Har hatt fokus på å planlegge årsmøte. Ikke fått startet opp noe stort
arbeid ennå, men startet revidering av “Håndboka”. Viktig at de ulike organer blir kjent
med denne og dets innhold. Kan deles med alle brukere av Nyborg via Vigilo og ADRL.

https://docs.google.com/document/d/1tTPsd8QygPERt3fZ7vT2DGqTSLT-rOkZ1c9BkeU-4pE/edit


Gjøres mer synlig på skolen hjemmeside.
15.nov årsmøte. Her er det lurt å gå gjennom forventninger og hvem som har ansvaret for
de ulike oppgavene. Eks. trinnkontakter, forventninger osv.
22.nov på google med oppsummering av årsmøte og sette videre møtedatoer for tiden
fremover.
FAU-leder lurer på hvem som leder og har ansvar for hva. Eks. juleavslutninger, Nyborg
60-år osv.
Skolen har ansvaret for feiringen, men ønsker å ha med FAU inn.
Når det gjelder juleavslutningen er det opp til hvert trinn, samarbeid mellom trinn og
trinnkontakter.
Bursdager er noe foresatte inviterer til, ingen vedtekter fra skolen her. Men viktig at man
har fokus på inkludering og det er skolen tydelig på. Dette formidles på foreldremøter og
møter med trinnkontakter.
FAU-kan formidle tydelig hva de oppfordrer og  ønsker i håndboken. Inkludering!

3 Informasjon fra ledelsen
● En god start på nytt skoleår i august. Vi er sammen igjen uten restriksjoner. Har

fortsatt gode rutiner på håndvask og hygiene. Har videreført dette arbeidet.
● Alle foreldremøter er gjennomført.
● Lærere er i gang med elevsamtaler og utviklingssamtaler. Det er laget felles maler

for dette nå som vi skal ta i bruk.
● Fokus på utviklingsarbeid i skole og SFO.
● Viktig arbeid som gjøres av elevrådet og miljørådet. Marit Hjelmen som leder

miljørådet. Det har vært arrangert rydde-konkurranse, vinner under Blim-E dansen.
Flott å kunne delta i prosesser og arbeid hvor elevene er deltakende.

● Er godt i gang med å planlegge desember og jul på Nyborg skole.
● DEKOM-skapende aktivitet i klasserommet. Hele skolen og SFO skal jobbe med

dette. Mye kursing som deretter overføre til elevene. Arbeidet på trinn er i gang.
Læring gjennom kreativitet.

● Spørsmål om skille mellom 1.-4.trinn og 5.-7. trinn når det gjelder læreverk.
Egentlig ikke, men baserer oss på kunnskapsløftet og hvilke mål det skal jobbes ut
fra. Skolen har utarbeidet fagstiger for de ulike fagene som ivaretar hva det er
elevene skal lære.

● SFO har en ny rammeplan for Nyborg skole. I år som i fjor fokus på
relasjonskompetanse. Arbeidet med musikal er i gang, baserer seg på elevenes
innspill og deres ideer. Det blir forstilling uka før påske. Månedsplaner viser en
oversikt hva som skjer på SFO.

● I samarbeid med Nyborg IL ble det startet opp med Allidrett. Etter en del
samarbeid og erfaringer, har SFO selv overtatt dette opplegget. Ansatte med
kompetanse til å drifte dette. Vi kan ikke samarbeide med organisasjoner som tar
betaling, SFO er allerede et betalende tilbud. Viktig å ha fokus på det som er gratis
slik at det er rom for alle, ingen ekskludering.

4 Hva er Brukerråd og hva er vårt mandat

● Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder.
● Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som angår tjenestens kvalitet og

innhold, samt brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

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


Hva er et brukerråd?

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er

kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de

mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenesten med flere, skal

ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og

ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være

best mulig.

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.

Setter dette på agendaen fra skoleåret 22/23. Da tar vi tak i dette og arbeider i ulike
organer for å legge best mulig tilrette for alle elevene her på Nyborg.

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
- Blime-dansen
- 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, hvilke interesser de har, hva liker de å bruke
tiden sin på, er det noen som ramler ut og ikke blir en del av? Det sosiale i et barns
liv går utover skoletiden, fritiden er meget sentral i barns hverdag.

- Det økonomiske kan også være en faktor når det gjelder å bli stående utenfor.
Dersom skolen får mer kjennskap til hva de ulike klubbene og organisasjonen kan



bidra med til de hjemmene som trenger det, kan skolen være et bindeledd og
støtte i denne prosessen.

- Er det aktuelt å ha med forebyggende (politiet) i dette arbeidet?
- Mange brukere av nærområdet og det er flott. Det er dessverre også noe negativ

aktivitet. Hvordan kan vi sammen bidra til at det blir trygt og godt til en hver tid.
- 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.

Til neste gang er det fint om alle ser på denne hjemmesiden:
https://steinsakspapir.org/

Neste gang har vi mer fokus på dette med skolen som en del av, derfor se på hjemmesiden
og vær forberedt.
Vi ser også på dette med Nyborg 60 år.

6 Nyborg skole 60 år
Neste møte.

7 Eventuelt

8 Neste møte:
24. nov kl.16.30 - 18.00 på Nyborg skole, personalrommet.

https://steinsakspapir.org/

