
 
 

BRUKERRÅDSMØTE  
 
Møtet gjelder: 

 
Brukerrådet Nyborg skole 

Dato, tid og sted: Mandag 2.12.2019 kl.18.00 – 19.30 på personalrommet 
Møtedeltakere: Torkel Hansen, FAU 

Arnhild Pettersen, FAU  
Sofie Kvisvik-Wangen, elevråd 
April Wiedemann Johnsen, elevråd 
Kent C. Holm-Ediassen, ansatterepresentant 
Kåre Moum, rektor 

 
Møteleder: 
Referent: 

Kent  
Kåre Moum 

Møteinnkaller: Kåre Moum 
Forfall:  Stine Iren Saugnes, ansatterepresentant 

 
 

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:  
● 4.trinn ønsker flere ikke varsla brannøvelser, mer orden i utebua og på akemattene. 
● Elevrådet har arrangert Barnas scene. 3.-7.trinn får delta med 2 innslag pr trinn.  

6. og 7.trinnsrepresentantene hadde hovedansvaret for rigging, var konferansierer og 
dommere. Kent syns det var fint at det for mange elever var fra samme trinn som de 
som opptrådte introduserte aktørene. Brukerrådet oppfordrer til at elevene lager 
innslag med ulike kulturuttrykk i årene fremover.  

● Har gjennomført Skolejoggen. Ikke foretatt opptelling av resultatet ennå. 
 

2. FAU:  
● Har gjennomført høstens foreldrerådsmøte, som fungerer som årsmøte for FAU. 
● Økonomien er ikke like sterk som den har vært p.g.a. en bevisst nedbygging av 

beholdningen. Det vil bety noe mindre handlingsrom videre, men alle midlene skal 
føres tilbake til ungene. 

● Har gjennomført høstens Åpen skole for alle trinn. 
 

5 Status, utfordringer og muligheter i skole og SFO.  
Rektor orienterer brukerrådet om en del sentrale forhold ved Nyborg skole for tida.  
“Stein saks papir”-strategien preger alt utviklingsarbeid i Trondheimsskolene nå.  

 



 

Den bygger på at alle innbyggere og ansatte i kommunen skal bidra til at alle barn er en del av et 
sterkt barnefellesskap. For å få til det, må alle voksne bidra til å bygge sterke voksenfellesskap.  
For oss i skolen handler det bl.a. om at foreldre/foresatte og ansatte i skolen/SFO må samarbeide 
tett og godt om å gi ungene gode oppvekstvilkår. Og så skal vi samarbeide med nærmiljøet, med 
naboer, lag og foreninger om å utvikle inkluderende oppvekstmiljø der alle barn og unge kjenner at 
de hører til. Dette konkretiseres i enhetsavtalen som alle skoler og barnehager skal utarbeide lokalt. 
Se sak 6. 
 

6 Enhetsavtalen 
Denne avtalen beskriver hvordan vi på Nyborg skal jobbe for å nå målene som politikerne har satt 
for de neste 4 årene. Brukerrådet gjennomgikk periodemål, indikatorer og tiltak som Nyborg skole 
har prioritert. I korte trekk kan Nyborg sine mål beskrives som en videreføring av skolens visjon 
om å være en inkluderende nærmiljøskole som bevisst bruker uteskole, fysisk aktivitet og 
kulturaktiviteter som gir barna muligheter til å bruke sine ulike ressurser og utvikle seg sosialt, 
språklig og faglig. 
 

7 Skolemiljøet 
Her åpner vi for å ta opp saker som angår skole- og oppvekstmiljøet på Nyborg. 

● Forslag fra Sofie om å gi gaver til noen som ikke har råd til å kjøpe eller gi gaver sjøl til jul. 
● Mange punkter i enhetsavtalen utfordrer og støtter opp om arbeidet for å utvikle et 

inkluderende oppvekstmiljø, i tråd med skolens visjon. Hvordan vi gjør dette i praksis her på 
Nyborg vil vi jobbe med og følge opp i brukerrådet videre. 

 
8 Eventuelt 

 
 
Neste møte: 5.februar kl.18.00 
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