
 
 

BRUKERRÅDSMØTE  
 
Møtet gjelder: 

 
Brukerrådet Nyborg skole 

Dato, tid og sted: Onsdag 23.1.2019 kl.18.30 – 20.00 på personalrommet 
Møtedeltakere: Torkel Hansen, FAU 

Johanne Sundby, FAU  
Martine Winsnes, elevråd 
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:   
 

 
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:  
● Forbereder vennskapsuka. Fokus på å være sammen og ha det fint sammen. Elevrådet 

arrangerer ei samlingsstund på starten av uka. Har foreslått en del aktiviteter som kan gjøres 
på trinn eller sammen med andre. Nytt av året: Vennedag sammen med det trinnet de deler 
garderobe med. 

● Ønsker juice som tilbud i skolemåltidet. Rektor viser til at det er behandla i FAU tidligere og 
vurdert som uønsket, av flere årsaker: Tannhelse, pris, praktisk.  

● Ønsker seg en benk i yttergarderoben 5.-7.trinn. Magnus ordner med det. 
2. FAU:  
● FAU har fått en henvendelse fra en foresatt som foreslår å bygge en klatrevegg på nedsida av 

gymsalen, med fallunderlag og uten krav til sikring. Rektor sjekker med kommunen om det i 
det er mulig å få tillatelse til dette. FAU sjekker hvilke løsninger som kan være aktuelle.  

● Foresatt foreslår også å etablere en skatepark på håndballbanen, fordi den oppleves som lite 
brukt. Skolen bekrefter at dette ikke er tilfelle, fordi banen brukes veldig mye av ungene.  

Vedtak: 
- Brukerrådet støtter forslaget om å utrede mulighetene for å bygge en klatrevegg  
- Brukerrådet vurderer skatepark som en lite aktuell investering nå, både fordi det ikke er noen 

egnet plass for det på skolens område og fordi det allerede er et rikt tilbud tilgjengelig.  

 



 

 
● FAU har også diskutert hva det gjør med SFO når eksterne aktører gir tilbud om ulike kurs 

eller aktiviteter basert på egenbetaling i SFO-tid. Så langt er dette innafor fotball og ski. 
Noen av tilbudene påvirker skolens tilbud, fordi barna tas ut av den aktiviteten de har i SFO. 
Hva er til barnas beste? 
Skolen ønsker å utvikle SFO slik at ungene blir møtt på sine behov, enten det er i form av 
aktivitetstilbud eller rett og slett bare det å leike fritt eller slappe av og prate sammen. 

  
4 Status, utfordringer og muligheter i skole og SFO.  

Rektor orienterte. 
● Barn: 35 barn på 1.trinn til høsten, og ikke 42, slik tidligere tall tilsa. 
● Personal: Noe fravær i ledelse og administrasjon for tida som påvirker effektiviteten. 

Prioriterer daglig drift, slik at undervisning og SFO kan holde normal aktivitet. 
● Pedagogikk og utvikling: Skolen er inne i en stor endring, med ny læreplan på beddingen og 

samtidig mange nye forventninger til å fylle rollen i samfunnet på nye måter. Trondheim 
kommune er inne i en viktig prosess, der målet er å utvikle et samfunn som ivaretar alle 
innafor et inkluderende fellesskap, slik Nyborg skole har i sin visjon. Både barn, ansatte og 
foresatte vil merke dette i årene som kommer. Stikkord er samarbeid for å gi alle barn en 
trygg og god oppvekst. Alle innbyggere må bidra for å få til dette, og skolen er sentral i 
arbeidet med å samle og utnytte de mulighetene som ligger i lokalsamfunnet. 

● Materiell og utstyr 
Skolen har fått kjøpe inn utstyr til praktisk-estetiske fag og aktiviteter for 150 000 kr som 
bystyret har bevilget ekstra i 2018. Dette gjelder bl.a. utstyr til kunst og håndverk, gym og 
musikk, men også til uteskolen. 
Uteleiker har en tendens til å forsvinne. Dette følges opp på trinnene og i elevrådet.  

● Bygning og uteområder 
Elevgarderobene i 1.etasje bygges ut i perioden mars til juni i år. 

● Økonomi 
Overforbruk i 2018 må tas ned i løpet av årene som kommer. Ny budsjettfordelingsmodell i 
kommunen kan også medføre reduksjon i Nyborg skoles budsjett de neste årene. 

● Aktiviteter 
- 7.trinn sang for rektorkollegiet og kommunalsjefen 11.januar. Suksess! 
- Vennskapsuka arrangeres av elevrådet i uke 5. 
- Vinteraktivitetsdager er planlagt i februar og mars. Felles dag i Nilsbyen 15.3. 
- SFO-musikalen kommer i uka før påske. 
- Nyborgkvelden arrangeres i år torsdag 13.juni. 

 
5 Lærings- og oppvekstmiljøet på Nyborg 

● Åpen skole - aktiviteter:  
FAU er usikre på om det forventes at det skal være innleide krefter til å underholde ungene på Åpen 
skole. Elevrådsrepresentantene i brukerrådet har ikke inntrykk av at det er nødvendig. De ønsker å ha 
gymsalen til sine egne aktiviteter. Syns det er nok med formingsaktiviteter, musikk/dans, gymsal og 
kafe.  

● 17.mai og premier: FAU er kritiske til tradisjonen med å samle inn/kjøpe inn småpremier som deles 
ut for deltakelse i ulike aktiviteter. Dette er ofte reklamesaker som ikke har noen verdi for ungene i 
ettertid og dermed representerer et miljøproblem. Som Grønt Flaggskole oppleves dette som feil, og 
FAU ønsker nå å vite hva ungene sjøl tenker om hva som kan gjøres for å unngå dette.  
Saken er sendt over til elevrådet for drøfting og de melder tilbake til rektor/FAU. 
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6 Justering av møteplan for brukerrådet vårhalvåret 2019 
Vi endrer dato for møtet i mars til torsdag 7.3. Videre møteplan er dermed 7.3., 24.4. og 6.6. 
Møtene holdes kl.18.00 - 19.30 på personalrommet når ikke noe annet er sagt. 
 

7 Eventuelt 
Brukerrådets medlemmer oppfordres til å melde inn saker som de ønsker skal tas opp i rådet. 
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