
 
 

BRUKERRÅDSMØTE  
 
Møtet gjelder: 

 
Brukerrådet Nyborg skole 

Dato, tid og sted: Onsdag 5.12.2018 kl.17.30 – 19.00 på personalrommet 
Møtedeltakere: Torkel Hansen, FAU 

Johanne Sundby, FAU  
Hedda Nordheim Sandell, elevråd (vara) 
Kåre Moum, rektor 

 
Møteleder: 
Referent: 

Johanne Sundby 
Kåre Moum 

Møteinnkaller: Kåre Moum 
Forfall:  Martine Winsnes, elevråd 

Magnus Fjeldvær Arntsen, elevråd 
Stine Iren Saugnes, ansatterepresentant 
Kent C. Holm-Ediassen, 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:  
● Har gjennomført “Barnas scene” 30.11. Vellykket! God stemning i salen. 

2 innslag fra hvert trinn fra 3. til 7.trinn. En vinner, resten en god nr.2. Alle får 
medalje og en liten premie. 

● Skolejoggen innbrakte nesten 55 000 kr. Overrekkes til Streetlight på 
samlingsstunda siste skoledag før jul.  

● Ellers er elevrådet opptatt av at de ønsker at alle skal ha utstyr til uteleiken. 
● Starter planlegging av den faste vennskapsuka i uke 3 nå. 

2. FAU:  
● Har drøfta Åpen skole og gjennomført høstens arrangement, bortsett fra for 6. og 

7.trinn, som er utsatt til januar.  
● 17.mai-arrangementet drøfta, spesielt med tanke på premier som deles ut i f.m. leiker 

som ungene deltar på. Ber elevrådet om å drøfte hvordan denne tradisjonen passer 
inn i skolens Grønt Flagg-satsing. 

● Skolens læringsmiljø er satt på dagsorden, spesielt i lys av kommunens nye strategi 
“Stein saks papir”. Strategien er utarbeidet som et tiltak for å sikre alle barn og unge 
så like muligheter som mulig for å ha et godt liv. Det skal ikke være tilfeldig hvilken 
oppvekst de skal få, avhengig av hvor de bor, hvilke foreldre de har osv. 

 

 



 

4 Status, utfordringer og muligheter i skole og SFO.  
Rektor orienterte. 

● Personal: stabilt nå, etter at det var noen endringer de foregående årene, da flere lærere 
valgte å gå over i andre typer lærerjobber. Dette året er det 2 lærere som har permisjon for å 
prøve noe annet. På SFO er det også stabilt, og vi har nå et personale med høy utdanning 
og/eller meget solid praksis. 

● Spesped: Nordahlutvalget har levert en rapport som er sterkt kritisk til dagens praksis med 
spesialundervisning for elever som trenger noe ekstra for å lære. Foreslår å avvikle dagens 
ordning og erstatte den med en mye mindre byråkratisk ordning som bidrar til en mer 
inkluderende undervisning for alle. Dette har skapt debatt og er foreløpig ikke noe som er 
vedtatt og som vil få alvorlige konsekvenser ennå. Men rapporten bygger på forskning som 
viser at dagens praksis ikke gir de resultatene som vi ønsker, og den vil dermed se på 
hvordan vi kan utvikle vår praksis på Nyborg for å øke effekten av spesialundervisninga 
også hos oss. 

● Ny driftsoperatør: Øyvind Eklo. 
● Utbygging av elevgarderobene i 1.etasje: Arbeidet starter til våren og skal være ferdige til 

skolestart høsten 2019. 
● Belysning på gangstien mellom skolen og Havstad skal få 2 nye lyspunkter. Arbeidet starter 

i disse dager og vil medføre at akebakken ikke kan benyttes mens arbeidet pågår.  
● Skolen har fått skifta ut 3 gamle Smartboards med nye digitale berøringsskjermer. Dette er 

en del av en kommunal satsing som ikke belastes skolen direkte. Skjermene oppleves som 
veldig mye bedre enn de gamle Smartboardene. Skolen har ikke ambisjoner om å skifte ut 
flere sjøl, men forventer at det i de nærmeste årene blir gjort som en del av den kommunale 
satsinga på digitalisering av undervisninga. 

● Utstyr til praktisk-estetiske fag: Bystyret vedtok i år å bruke 14 mill. kr på å styrke de 
praktisk-estetiske fagene med nytt utstyr. Nyborg fikk 15 000 kr og er nå i gang med å 
handle utstyr til gym, kunst & håndverk, musikk og uteskole. 

● Økonomien er på minus og dette vil medføre behov for å redusere aktiviteten noe de neste 
årene for å ta inn overforbruket.  

● Nyborg er praksisskole for NTNU og tar imot lærerstudenter noen uker i året. Akkurat nå er 
det bare to lærere som er praksislærere, men rektor ønsker å øke dette tallet i årene 
fremover. Nyborg tar også imot andre studenter i praksis, både fra 
barnehagelærerutdanninga ved Dr. Maud og fra vernepleierstudiet ved NTNU. Og så har 
skolen hvert år 1 eller 2 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

 
5 Hva ønsker vi som brukerråd å jobbe med dette skoleåret? 

Brukerrådet hadde en høyttenking for å få fram ønsker og forventninger fra rådsmedlemmene. 
Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg for skolen. Det betyr at vi skal jobbe med saker 
som har å gjøre med skolemiljøet, både fysisk og sosialt. 
Brukerrådet er et unikt organ, der alle parter i skolemiljøet er representert. Her kan ulike saker som 
kan ha betydning for lærings- og oppvekstmiljøet tas opp. 
I dette møtet brukte rådet tida på å klargjøre hvilken rolle rådet skal ha i arbeidet med å utvikle en 
best mulig skole/SFO, til nytte og glede for ungene og hele oppvekstmiljøet. Her kan saker bringes 
inn fra elevråd, FAU og ansatte, men de kan også dukke opp som en del av den dialogen de ulike 
deltakerne i brukerrådet har om skole- og oppvekstmiljøet på disse møtene. Hovedsaken er at alle 
deltakerne i rådet engasjerer seg og benytter denne arenaen til å ta opp det som opptar dem og dem 
de representerer. 
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I dette møtet ble”Vennskapsbenken” i skolegården satt på dagsorden. Tilbakemeldinger fra elever 
viser at den ikke fungerer etter intensjonen lenger, og at dette må tas opp i både elevrådet og i 
personalgruppa. Problemstilling: Hvordan få den til å fungere igjen? Eventuelt, skal vi avvikle den? 
Arbeidet fortsetter i neste møte. 
 

6 Møteplan for brukerrådet vårhalvåret 2019 
Onsdager kl.18.00 - 19.30 på personalrommet: 23.1., 6.3., 24.4. og 6.6. 
 

7 Eventuelt 
Ingen saker. 
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