
 
 

BRUKERRÅDSMØTE  
 
Møtet gjelder: 

 
Brukerrådet Nyborg skole 

Dato, tid og sted: Torsdag 2.5.2019 kl.18.00 – 19.30 på personalrommet 
Møtedeltakere: Torkel Hansen, FAU 

Johanne Sundby, FAU  
Magnus Fjeldvær Arntsen, elevråd 
Stine Iren Saugnes, ansatterepresentant 
Kent C. Holm-Ediassen, ansatterepresentant 
Kåre Moum, rektor 

 
Møteleder: 
Referent: 

Johanne Sundby 
Kåre Moum 

Møteinnkaller: Kåre Moum 
Forfall:  Martine Winsnes, elevråd 
 

 
Nr Sak 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 

2 Godkjenning av referat fra forrige brukerrådsmøte 
Godkjent 

3 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene  
1. Elevrådet:  

● 2 representanter for elevrådet skal delta på et møte på bynivå, sammen med 
kontaktlærer for elevråd. 

2. FAU:  
● FAU har arrangert et temamøte for foresatte på 5.-7.trinn om stress, kroppspress og 

utfordringer knytta til digitale medier. Kari Løvendahl Mogstad holdt et innlegg, 
basert på hennes engasjement rundt dette temaet og boka “Kroppsklemma” som hun 
har skrevet. Litt skuffende deltakelse (ca. 30), men veldig god respons og stort 
engasjement fra de som deltok. 

● Planlegger 17.mai med en vri, i tråd med vår ambisjon om å drive bærekraftig. Færre 
verdiløse og forsøplende premier til ungene. 

● Utendørs klatrevegg/ballvegg er under planlegging. Godkjent av kommunen, med 
forbehold om at skolen tar ansvar for vedlikehold og sikkerhet.  

 
4 Status, utfordringer og muligheter i skole og SFO.  

Rektor orienterer.  
Hovedfokus på de store linjene i utviklinga i Trondheim og hvordan dette får betydning for Nyborg. 

● Ny læreplan for skolen 
● Ny rammeplan for SFO 
● Ny enhetsavtale for Nyborg 2019 - 2022 (og for alle andre enheter i kommunen) 

 



 

● Nordahlutvalgets innstilling skal følges opp 
● Stein, saks, papir skal være vår strategi for å utvikle trygge barnefellesskap. 

Så hva betyr dette for oss på Nyborg? 
Rektor vurderer at alle de styringssignalene som kommer nå er i tråd med den retningen som 
Nyborg allerede har og oppleves som en støtte for det vi står for. Det gjør det lettere å gå i gang med 
det utviklingsarbeidet som vi står foran. Personalet er i gang med å sette seg inn i dokumentene og 
stake ut kursen og velge tiltak som fører oss i den ønskede retningen. 
Foreldre og elever vil bli involvert i disse prosessene. 
 

5 Lærings- og oppvekstmiljøet på Nyborg 
Åpen post for å ta opp saker som angår dette temaet, både fra barn, foresatte og ansatte. 

● Ansatterepresentantene bekrefter at det å bevisstgjøre oss og ungene på at ulikhet er det 
normale. Skolen jobber kontinuerlig med å bygge opp forståelse, holdninger og praksis som 
gir rom for mangfoldet. Meldeboka er et godt medium for å kommunisere mellom skole og 
hjem, slik at vi kan ta tak i saker raskt dersom noen ikke har det bra.  

● Nyborgkvelden 13.juni er en arena for å samle både barn og voksne på Nyborg til en felles 
opplevelse som bidrar til å samle “landsbyen”. Alle er med og bidrar til fellesskapet. 

● Rektor orienterer om status for utbygging av garderober. Planlagt ferdig 1.juni. Ansatte 
forteller at det går overraskende greit med “reserveinnganger” i byggeperioden. 

● Inneklima: Overoppheting inne i lokalene gjør det vanskelig å drive undervisning i arealene 
og arbeide på kontorene når sola står på. Gamle Smartboard fungerer heller ikke når sola 
skinner inn i arealene. Saken følges opp av rektor m.t.p. solskjerming.  
 

6 Eventuelt 
 

 
Neste møte: Torsdag 6.6. kl.18.00 
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