
 
 

BRUKERRÅDSMØTE  
 
Møtet gjelder: 

 
Brukerrådet Nyborg skole 

Dato, tid og sted: Torsdag 8.11.2018 kl.17.30 – 19.00 på personalrommet 
Møtedeltakere: Torkel Hansen, FAU 

Johanne Sundby, FAU 
Magnus Fjeldvær Arntsen, elevråd 
Martine Winsnes, elevråd 
Stine Iren Saugnes, ansatterepresentant 
Kåre Moum, rektor 

 
Møteleder: 
Referent: 

Johanne Sundby, FAU 
Kåre Moum 

Møteinnkaller: Kåre Moum 
Forfall:  Kent C. Holm-Ediassen, ansatterepresentant 

 
 

Nr Sak 
 Velkommen til brukerrådet ved Nyborg skole! 

Rektor orienterte om rådets rolle i skolesamfunnet, hvilke saker som hører hjemme i rådet og hvilke 
som ikke gjør det, om arbeidsform og ansvarsfordeling i rådet og om rammene rundt møtene. 
 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 

2 Valg av leder og nestleder i brukerrådet 
Leder: Johanne Sundby  
Nestleder: Stine Iren Saugnes 
 

3 Godkjenning av referat fra forrige brukerrådsmøte 
Dette er en fast post på dagsorden, men ikke aktuell denne gangen, da ingen i dagens brukerråd 
deltok i det forrige møtet, som var i forrige skoleår. 
 

4 Gjensidig informasjon om arbeidet i rådsorganene  
Her får representantene informere brukerrådet om hvilke saker de jobber med for tida. Det vil også 
være rom for å ha meningsutvekslinger i saker hvor noen i brukerrådet ønsker det, og brukerrådet 
kan bestemme at skoleledelsen eller de andre rådsorganene skal følge opp sakene.  
 

1. Elevrådet:  
● Ønsker en ny vurdering av om sjokomelk kan innføres på Nyborg. Denne muligheten er 

vurdert tidligere av FAU og ble avvist den gangen, av flere årsaker. Et større utvalg 
produkter vil medføre merarbeid for skolen i f.t. bestilling og avbestilling. Sjokomelk er 
vanskeligere å utnytte dersom det blir melk til overs pga fravær el.l. Eventuelle løsninger 

 



 

der elevene kan velge ulike melketyper ulike dager vil også medføre mye ekstraarbeid for 
den som organiserer melkeordningen. Det er også ytret ønske om ½ l. ekstra lett melk. Så 
vidt vi vet finnes ikke dette. 
Konklusjon: Brukerrådet vedtar at dagens melkeordning videreføres. 

● Skolejoggen er gjennomført og inntektene er under opptelling av elevrådsmedlemmene. 
● Barnas scene er under planlegging og utvelgelsen av deltakere er i gang. Hvert trinn fra 3. til 

7.trinn kan stille med 2 grupper eller enkeltelever. Arrangementet foregår fredag 30.nov. 
kl.11 i gymsalen. 

 
2. FAU:  

- Har hatt to møter i høst. Valgt nytt styre og lagt planer for aktiviteten dette skoleåret, 
bl.a. Åpen skole, som er i gang nå. 

- FAU har drøfta 17.mai-tradisjonen med å ha masse små premier uten særlig verdi, 
som egentlig representerer en forsøpling.Ønsker å legge om denne praksisen og ber 
om at elevråd drøfter saken, særlig i lys av at Nyborg er en “Grønt flagg”-skole. 

 
5 Status, utfordringer og muligheter i skole og SFO.  

Rektor orienterte brukerrådet om en del sentrale forhold ved Nyborg skole for tida.  
● Elever 

270 elever i skolen, 145 i SFO. 1. og 4.trinn har 47 barn. 
I årene fremover ligger antall skolestartere på 40, 40, 49, 34, 43. Dette er veldig nært det 
ideelle for Nyborg skole, som er bygd for 40 elever pr trinn. 

● Pedagogikk 
Satsingsområder: Språkløyper og innføring av ny læreplan. 
I Trondheim foregår det et utviklingsarbeid som harmonerer godt med det som gjøres på 
Nyborg og det som ligger i føringene til ny læreplan fra 2020. Det er i ferd med å skje et 
skifte fra individfokus til fellesskapsfokus, der innbyggerne i kommunen (og på Nyborg) 
skal involveres mer som aktive deltakere i dette fellesskapet, bl.a. gjennom mer aktive 
foreldremøter. Samtidig flyttes skolens fokus fra enkeltfag til mer helhet og tverrfaglighet, 
med noen overgripende tema som handler om å mestre livet og ta vare på demokratiet og 
miljøet. 
Lærerne på Nyborg er i gang med å sette seg inn i hva dette betyr for oss og hvilke 
endringer vi må gjøre for å tilpasse skolen til den framtida vi går inn i.  

 
Orienteringen måtte avbrytes pga at møtet ble forstyrra av flere strømbrudd. Rektor fortsetter 
orienteringa i neste brukerrådsmøte.  
 

6 Hva ønsker vi som brukerråd å jobbe med dette skoleåret? 
Denne saken rakk vi dessverre ikke i dette møtet pga strømbrudd. 
 

7 Møteplan for brukerrådet skoleåret 2018/19 
En høring blant medlemmene konkluderte med at onsdag er den beste møtedagen for årets 
brukerråd. Vi rakk ikke å lage en plan for hele skoleåret denne gangen pga strømbrudd. 
 
Neste møte: Onsdag 5.desember kl.17.30 - 19.00. 
 

8 Eventuelt 
Ingen saker. 
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