
 
 

BRUKERRÅDSMØTE  
 
Møtet gjelder: 

 
Brukerrådet Nyborg skole 

Dato, tid og sted: Torsdag 6.6.2019 kl.18.00 – 19.30 på personalrommet 
Møtedeltakere: 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 

Torkel Hansen, FAU 
 

 
 

Nr Sak 
1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 
2 Godkjenning av referat fra forrige brukerrådsmøte 

Referatene ønskes tilgjengelig for alle, ikke bare medlemmene i brukerrådet.  
Legges ut på skolens hjemmeside. 

3 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene  
1. Elevrådet:  

Har snakka sammen om Nyborgkvelden. Enige om at de er fornøyd med opplegget.  
Har også samla inn ønsker og behov for å få en enda bedre skole og fritid.  

2. FAU:  
Hadde møte 5.6.19. Oppsummerte aktiviteten i året som har gått.  

● Åpen skole gjennomført på en god måte. 
● Temamøte for foresatte på 5.-7.trinn om utfordringene med å vokse opp i dagens 

samfunn blir vurdert som veldig aktuelt og bra. Gjentas neste skoleår, men da med 
invitasjon til alle foresatte på Nyborg. 

● Veldig godt fornøyd med 17.mai-arrangementet som 4.trinn organiserte. Andre typer 
premier som er mer i tråd med skolens Grønt Flaggprofil. Masse folk og god 
stemning. 

● Klatreveggprosjekt er under arbeid. Planen er godkjent. Nå jobbes det med 
finansiering.  

● Vedtatt å gi gave til elevene og til Streetlight også i år. 
4 Informasjon på rektor 

● 260 elever neste skoleår. Stabilt elevtall i årene fremover. 
● Personaldisponering for neste skoleår er klar og sendes ut til alle foresatte i disse dager. 

 



 

● Bygginga av nye garderober er forsinka, men blir ferdig til oppstart i august. 
● Utviklingsarbeid: Ny læreplan, Stein Saks Papir og ny enhetsavtale for 2019-2022 er de tre 

overskriftene vi har for det neste året. 
● Nyborgkveld 13.6. Forslag om å gjøre noe aktivt for å nå ut til folk i nærmiljøet som ikke 

har barn på skolen. Plakater henges opp i nærmiljøet. 
5 Lærings- og oppvekstmiljøet på Nyborg 

Åpen post for å ta opp saker som angår dette temaet, både fra barn, foresatte og ansatte. 
● Ansatte foreslår å sette opp flere benker og bord i skolegården, slik at ungene kan gå 

ut for å spise eller jobbe eller bare samles. Tas opp med FAU i f.t. samarbeid om 
dette. 

● Forslag om å legge inn innkjøp av leiker ut fra trinnenes ønsker i årshjulet for FAU 
og elevrådet, slik at det blir en mer forutsigbar prosess hvert år. 

● Hvordan kan skolen samarbeide enda mer med lokalsamfunnet, i tråd med målet om 
“å bygge en landsby” i oppvekstmiljøet? Innspill mottas fra alle som har ideer å dele! 

● Elevrepresentanten gir uttrykk for å trives på Nyborg, spesielt pga rike muligheter til 
leik og aktivitet på uteområdene. 

6 Eventuelt 
● Evaluering av året i brukerrådet 

Lederen takker for interessante møter. Opplever å få innsikt og mulighet til å diskutere saker 
på tvers av aktørene i skolesamfunnet (elever, foresatte, ansatte, ledelse). 
Foreslår færre møter, men bedre forberedte saker. Kanskje kan også ansatte ha et fast punkt 
på dagsorden, der de kan ta opp saker de er opptatt av, slik elever og foresatte har? 
Ønskelig at alle leser gjennom referatet fra forrige møte før de kommer på brukerråd. 
 
God sommer! 
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