
 
 

BRUKERRÅDSMØTE  
 
Møtet gjelder: 

 
 
Brukerrådet Nyborg skole 

Dato, tid og sted: Onsdag 23.10.2019 kl.18.00 – 19.30 på personalrommet 
Møtedeltakere: Torkel Hansen, FAU 

Arnhild Pettersen, FAU  
Sofie Kvisvik-Wangen, elevråd 
April Wiedemann Johnsen, elevråd 
Stine Iren Saugnes, ansatterepresentant 
Kent C. Holm-Ediassen, ansatterepresentant 
Kåre Moum, rektor 

 
Møteleder: 
Referent: 

 
Kåre Moum 

Møteinnkaller: Kåre Moum 
Forfall:   
 

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: Kent C. Holm-Ediassen 
Nestleder: Torkel Hansen 

3 Godkjenning av referat fra forrige brukerrådsmøte 
Godkjent 

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:  
- Har uttalt seg positivt om at ungene på SFO kan sykle på håndballbanen i SFO-tida. 
- Ønsker søppelkasser og flere sykkelstativ på uteområdet. 
- Ønsker seg flere typer drikke og frukt. Dette tas opp med ujevne mellomrom og 

valgene er vurdert og begrunnet av både FAU og elevråd. Endres ikke. 
- Har forberedt Skolejoggen og lagt til rette for at trinnene kan gjennomføre sjøl. 
- Vil arrangere en konkurranse om å plukke mest søppel i nærmiljøet. Brukerrådet 

applauderer tiltaket. Lurer på hvordan mengden søppel skal måles? 
- Foreslår å male flere vennskapsbenker. 

 



 

  
 

2. FAU:  
- Har hatt sitt første møte dette skoleåret 25.9. 
- Planlagt Åpen skole med datoer og deltakere. Ønsker å endre rutinebeskrivelsen på 

det punktet som handler om at det kan/bør leies inn noen til å underholde/aktivisere 
ungene. Enighet om at dette ikke er nødvendig for å få til gode arrangement. 

- Klatreveggprosjektet mangler fortsatt finansiering. FAU jobber med søknader. 
- Foreslår å merke opp for ulike aktiviteter i skolegården (basse, paradis, 60m o.l.) 

Foreldre tilbyr å være med på å etablere slike aktiviteter. 
FAU foreslår å lage en “utlånssentral” for uteleiker, slik noen andre skoler har. 
Elevråd tar opp saken og ser på om det kan være en ide å følge opp. Mange 
eksempler fins på nettet. 

 
5 Status, utfordringer og muligheter i skole og SFO.  

Rektor orienterer brukerrådet om en del sentrale forhold ved Nyborg skole for tida.  
● 262 elever i skolen og 135 på SFO. 33 på 1.trinn i år. 29 barn på 1.trinn neste år. Dette 

betyr en generell nedgang i elevtallet for tida, som også medfører nedgang i antall ansatte. 
● 37 ansatte  
● Utviklingsområder: Ny læreplan, Stein saks papir, ny enhetsavtale.  
● Økonomi: Fortsatt nødvendig å redusere kostnader for å komme i balanse. 
● Bygg og uteområder: Garderobene i 1.etasje er ferdig utvida og rehabilitert.  

Hovedvedlikehold i 2020 vil medføre bl.a. maling av ganger og areal, i tillegg til 
bygningstekniske forhold som Trondheim Eiendom styrer. 

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

Vi er også skolemiljøutvalg og skal bry oss om hvordan skolen bidrar til et godt og trygt 
oppvekstmiljø på Nyborg..  
I neste møte ser vi nærmere på enhetsavtalen, som beskriver hvordan vi på Nyborg skal jobbe for å 
nå målene som politikerne har satt for de neste 4 årene.  
 

7 Møteplan for brukerrådet skoleåret 2019/20 
Mandag 2.12. og onsdagene 5.2., 25.3. og 20.5. 
Alle møter gjennomføres kl.18.00 på personalrommet.  
 

8 Eventuelt 
 

 
Neste møte: 2.desember kl.18.00 
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