
 
 

BRUKERRÅDSMØTE  
 
Møtet gjelder: 

 
Brukerrådet Nyborg skole 

Dato, tid og sted: Torsdag 21.3.2019 kl.18.00 – 19.30 på personalrommet 
Møtedeltakere: Torkel Hansen, FAU 

Johanne Sundby, FAU  
Martine Winsnes, elevråd 
Stine Iren Saugnes, ansatterepresentant 
Kent C. Holm-Ediassen, ansatterepresentant 
Kåre Moum, rektor 

 
Møteleder: 
Referent: 

Johanne Sundby 
Kåre Moum 

Møteinnkaller: Kåre Moum 
Forfall:  Magnus Fjeldvær Arntsen, 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:  
● Har gjennomført vennskapsuka. Martine fortalte om hva de holdt på med. Uka vurderes som 

vellykket. 
● Elevrådet ønsker å få kjøpe inn leiker på trinnene. FAU vil gjerne ha en søknad fra elevrådet. 

Martine følger opp.  
 

2. FAU:  
● Har drøfta hvordan de ønsker å disponere pengene som FAU har tilgjengelig.  
● Jobber med å få bygd en klatrevegg. Kanskje kan den kombineres med ballvegg og plasseres 

nord for håndballbanen? FAU sjekker løsninger, kostnader og godkjenning av en slik vegg. 
● Har planlagt en temakveld onsdag 24.april kl.18.30 for foreldre. Lege og forfatter Kari 

Løvendahl Mogstad holder et foredrag om foreldrenes rolle i barns liv, bl.a. med fokus på 
psykisk helse, prestasjonspress, kropp og sosiale medier. Etter foredraget legges det opp til 
refleksjon og diskusjon i grupper. Invitasjon er under arbeid. Målgruppe: 5.-7.trinn. 

 
4 Status, utfordringer og muligheter i skole og SFO.  

Rektor orienterer. 
● Innskriving gjennomført 19.3. for årets 32 skolestartere. 
● Elevgarderobene i 1.etasje bygges ut. Oppstart 25.mars. Info til foresatte er sendt ut. 

 



 

● Økonomi: Overforbruk i 2018 må tas ned i løpet av årene som kommer. Ledelsen jobber 
med å finne løsninger på denne situasjonen i løpet av de neste ukene. 

● Relasjonell velferd - nytt begrep som vi må lære oss hva betyr og jobbe med i årene som 
kommer. Trondheim kommune og NTNU er i gang med en stor endringsprosess som skal 
bidra til at innbyggerne blir aktive deltakere i sine egne liv. Kommunen = innbyggerne og de 
som er ansatt i kommunen. Møtet mellom menneskene må baseres på en gjensidig respekt og 
utgangspunktet for kommunens tjenester skal være innbyggernes ressurser og behov. 
Relasjonell velferd omfatter tiltak og virkemidler der hensikten er å fremme inkludering, 
mangfold, tilhørighet og kreativitet hos innbyggerne. 
Avdelingsleder Linda og Kåre hadde en presentasjon av musikalen for 400 fagfolk fra 
Trondheim kommune, NTNU, Danmark og England på en oppstartskonferanse for dette 
utviklingsarbeidet 20.3. Musikalen på Nyborg ble brukt som et eksempel på relasjonell 
velferd og skapte stor interesse på konferansen. Hovedpoenget var at musikalen bygger på 
ungenes ideer og  medvirkning gjennom hele prosessen, og at effekten av arbeidet som barn 
og voksne gjør sammen har en positiv effekt på både lærings- og oppvekstmiljøet. 

● 17.mai: I år går vi blant de siste skolene i toget. Og toget skal gå ny rute p.g.a. stengt torg 
også i år. Det blir også nytt hentested ved togets slutt. Nærmere info kommer.  

 
5 Lærings- og oppvekstmiljøet på Nyborg 

● Tid for utviklingssamtaler mellom barn, foreldre og ansatte. Positive møter med gode 
tilbakemeldinger. På de største trinnene har elevene fått mer og mer ansvar for å forberede 
og lede disse samtalene.  

● Musikalen er i innspurten på SFO. Forestillinger siste uka før påske.Stor publikumsinteresse 
og forestillingene begynner å bli fulltegna. 

● Felles skidag for hele skolen i Nilsbyen 15.mars ble veldig vellykket! Fokus på både 
aktiviteter og miljø. Trinnene konkurrerte om å ha den ryddigste leirplassen. Flott resultat 
takket være gode holdninger hos både barn og voksne. 

● Kirkesenteret har starta et fritidstilbud for 5.-7.trinn på Nyborg og Åsveien som de kaller 
Tweens. Mat, lekser, spill og leik. 

● Foreldrerepresentanten lurer på hvordan friminuttene fungerer for ungene. Får bekreftelse fra 
både elevrepresentanten og ansatterepresentantene på at det fungerer godt - ungene har 
mange muligheter og er veldig aktive. Unger som ikke får det helt til følges opp av voksne. 
 

6 Eventuelt 
 

 
Neste møte flyttes til torsdag 2.mai kl.18.00. 
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