
Møtereferat

Møtet gjelder: Brukerråd

Dato og tid: 300322 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 Skomsvoll

Håkon Solvoll

Marit Galåen

Referent:

Linda Eggen Rønning/Anne-Kathrine Fjelnseth

Nr Sak Ansvar
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

ok
2 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene

Elevrådet
● Vi har hatt elevråd og planlagt vennskapsuka. Den ble gjennomført i uke 6.

Evaluering fra elevene var for det meste positiv. De satte pris på de ulike
aktivitetene som ble gjennomført. Det å bli kjent med flere på eget trinn / oppleve
fine sider hos noen de ikke pleide å legge så godt merke til / være sammen med.
Det å skape hyggelige stunder sammen slik som måltid, lage noe fint å gi bort som
vennskapsbånd, sol med gode ord osv. Det at folk sier fine ting til hverandre, gir
komplimenter gjør det ekstra stas å være tilstede. Det å se en film med fokus på
vennskap.
Noen opplevde at det grunnet fravær ikke var alle som fikk alt. Samt at det er noe
variasjon i hvordan produkter blir, kanskje det må være enda tydeligere kriterier i
oppgaver som er noe løse. Eks. et kort som pyntes.

● Så filmen Stein, saks, papir. Fikk snakket rundt det vi så. Elever fra 7.trinn forklarte



begrepet digital mobbing for å sikre oss at alle hadde den samme forståelsen. Vi
skal komme tilbake til innholdet i filmen og videre arbeid. Det henger jo sammen
med verdier i vennskapsuka og det med språkbruk.

● Nytt elevråd satt til i dag, 30.03.33, men flyttet grunnet annet møte. Settes inn
etter påske. Vi har da samme saker på planen; status trinn, videre satsinger
fremover og avslutning på dette skoleåret. Barnas scene utgår dette skoleåret som
et resultat av mange endringer grunnet korona og reduserte møtepunkt. Barnas
scene skal også opp til evaluering til høsten, fortsatt ønskelig, behov for endringer
osv.

● Vi har også gjort klar en bestilling til Rosenborg bakeri, premie til elevrådet. På
dette møtet blir det hovedsakelig spising og uformell prat på agendaen.

● Ønske fra ledelsen: elevrådet motivere barna til å delta i 17.maitoget

FAU
● Spørsmål til FAU;
● Det ble på forrige møte sagt at det er innvilget søknad om utstyr. Hvem kjøper inn

dette? FAU kjøper inn og organiserer dette
● 17.mai: det ble repetert om rutiner, 4.trinn har ansvar for denne dagen
● Temakveld for foreldre utsettes til høsten
● Åpen skole er i gang igjen og i tillegg gjør trinnene noe utenfor skolen
● 3 planleggingsdager før skolestart fra høsten 2022 og refleksjoner rundt

konsekvenser dette får
● Gave på Nyborgkvelden - hva gjør vi videre? Barna får utstyr på trinnene som de

har ønsket seg. Det blir ikke gave til noe veldedig formål i år.
● Brukerråd spiller inn muligheten for at vi samler inn penger til støtte til Ukraina på

Nyborgkvelden. Leie av sitteplater, muligheter for Vipps, evt spørre butikker i
nærmiljøet om å gi et bidrag. Vi ønsker i tilfelle å finne organisasjoner som vi vet
hjelper dit vi ønsker. Hentet fra NRK sin støttekonsert; Røde Kors, Unicef, Redd
Barna, Flyktninghjelpen, Caritas og Kirkens Nødhjelp.

● Trenger vi flere sitteplater? og har vi plass til oppbevaring hvis vi lager flere? I
tilfelle kan det være aktuelt å ha dugnad med foreldre for å lage flere?

3 Informasjon fra ledelsen
● Foreldrekurs i matematikk er satt til 11.mai kl.18-20
● Musikalen “Historien som  ingen har hørt” har premiere tirsdag 5.april kl. 13.30 for

barnehager og andre SFO’er.
● Kor Læne har rekordoppslutning i nyere tid med 78 medlemmer
● Skolefrie dager 16.mai og 27.mai. SFO er åpent.
● Nyborgkvelden blir i år torsdag 9.juni. Vakthold på lydutstyr på ettermiddag/kveld

av foreldre og securitas på natt. Linda finner ut hvilke trinn dette angår og gir FAU
beskjed.

● Siste skoledag før sommeren er tirsdag 21.juni
● Planleggingsdag onsdag 22.juni. Da er også SFO stengt
● SFO er sommerstengt uke 28 og 29
● DEKOM; desentraliserte læringspakker starter opp kommende skoleår. “Skapende

kreativitet i klasserommet” via Vitensenteret. Mer fokus på realfag. Dette skal hele
skolen delta på 1.-7.trinn.

● Kan det stemme at det er et treff på Sverresborg skole den 8.juni om ettermiddag /



kveld for de som skal starte på Sverresborg til høsten?
4 Hva er Brukerråd og hva er vårt mandat

Informere foreldre på 1.trinn på førskoledager om hva FAU, brukerråd, trinnkontakt er og
hva disse oppgavene innebærer.

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, 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.

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.

6 Annet

7

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


8 Eventuelt

Neste møte:
På personalrommet på Nyborg skole en dag i uke 24.


