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Saksliste: 

 

1/21: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. 

           Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 

2/21: Toaletter småskoletrinn 

           I det forrrige brukerrådsmøte ble toalettforholdene på småskoletrinnet tatt opp. I ettertid  

           har rektor fått henvendelser fra foresatte om samme sak. 

           Flere elever opplever toalettene som skitne og at det lukter ekkelt der inne. I tillegg  

           blir det utrygt når det er mulighet for å slå av lys på toalettene fra lysbryter utenfor. 

           Dette har ført til at elever vegrer seg for å gå på toalettet i skoletiden. 

 

           Skolen har meldt behov for opp-pussing av toalettområde samt økt fokus på renhold der. 

           Skolen har nettopp fått tilbakemelding på at område blir pusset opp i løpet av sommeren; 

           nytt golvbelegg og nye veggplater på toalettene samt automatisk lysregulering. 

  

           Siv sender ut info til foresatte på småskoletrinnet om planene. 

 

           Brukerråd er fornøyd med utfallet i denne saken. 

 

Møtet gjaldt Brukerråd 

Dato onsdag 10.02.21  

Tidsrom kl.18.00-19.00 

Sted Digitalt på google Meet 

Til stede Camilla Stokke (FAU-leder),  Marit Sofie Magnussen (foreldrerepresentant 
7.trinn), Nhat-Huy Ngoc Nguyen (elevrepresentant 10.trinn), Ninni Myren 
(elevrepresentant 10.trinn) og Siv Indseth (rektor) 

Forfall Annabelle Gjelsvik (elevrepresentant 7.trinn) 

Referent Rektor Siv mob.: 91760040 

Kopi til Skolens hjemmeside 



 

3/21:  Plan miljørettet helsevern 

           Rektor orienterte om at skolen får tilsyn fra miljøenheten i Trondheim kommune tirsdag  

           16.02.21. Tilsynet gjelder miljørettet helsevern med spesielt fokus på elevenes sikkerhet og  

           skolens internkontrollsystem.  

 

           Rektor viste skolens digitale mappe og oversikt over dokumentene i den.  

           Vi har også gjennomgått og vurdert sikkerhet på enkelte spesialrom og både gjort en  

           ryddejobb og skiltet/informert brukerne om gjeldende rutiner. 

 

           Skolen har forberedt seg på stedlig tilsyn, men tilsynet blir digitalt og basert på skolens  

           dokumenter. 

  

           Planen taes til etterretning av brukerråd. 

 

 

4/21:  Musikkrom m/øvingsrom 

            Rektor orienterte om opp-pussing av AV-rom/musikkrom.  

            Planen for nytt musikkrom m/øvingsrom ble fremlagt. Arbeidet er planlagt ferdig  

            til 17.mai inneværende skoleår. 

  

            Saken taes til etteretning av brukerråd.  

 

 

5/21 Eventuelt 

          Ingen eventueltsaker. 

 

 

Info  fra elevråd: 

-Elevene på 10.trinn synes det er for kaldt å være ute i pausene nå. Rektor forteller at lærerne 

 vurderer hvor lenge elevene skal være ute fordi det er viktig å få frisk luft og røre på seg. 

 Foreldrerepresentant uttrykte at elevene må kle seg etter forholdene. 

-Læringsarbeid er vanskeligere for elevene under pandemien. Da vi var på rødt nivå var det 

vanskelig for elevene å koble seg på skolearbeidet. Stadige endringer gjør det vanskelig å henge 

med i læringsarbeidet. 

-Elevene på 10.trinn er glade for at skriftlig eksamen er avlyst. 

 

Info fra FAU: 

-Ingen info fra FAU. 

Info fra skolen: 

-Koronasituasjonen; ingen smittede hos oss så langt. 

-Kommende koronaregulert vennskapsuke: Kick off på mandag, felles elevkunst “Våre hender”, 

karneval på fredag, limbo, pølser og til slutt premiere “Vennskapsukefilmen”. 



 

-28 skolestartere til høsten; innskriving 15.04 og ringerunde til foresatte skolestartere. 

-Planlegging neste skoleår: Utlysing 2 faste stillinger. 

-14 praksisstudenter akkurat nå; i kantina. 

-2,5 % sykefravær på Rosten i 4.kvartal.  

-Plandag med skolefravær som tema m/Trude Havik. Etterarbeid i personalet som ønsker å lære 

mer om kartlegging og tiltak. Vi ser at vi har positiv utvikling i mange elevfraværssaker. 


