MØTEREFERAT
Møtet gjaldt

Brukerråd

Dato

torsdag 12.11.20

Tidsrom

kl.18.00-19.00

Sted

Møterom 2, Rosten skole.

Til stede

Camilla Stokke (FAU-leder), Kari Aunaas (avdelingsleder) og Siv Indseth (rektor)

Forfall

Marit Sofie Magnussen (foreldrerepresentant 7.trinn)

Referent

Rektor Siv mob.: 91760040

Kopi til

Brukerråd

Saksliste:
1/20: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
2 evt. saker ble meldt fra FAU-leder: Toaletter på 1.-4.trinn
Lengde på matpauser på 8.trinn.
2/20: Orientering om nytt musikkrom i kjelleretasjen.
Rektor orienterte om at det planlegges rehabilitering av musikkrommet i kjelleren og viste fram tegninger. I
tilknytning til musikkrommet blir det 2 øvingsrom, ett lager og et danserom. Det blir glass inn mot trappa
og kantina vil også få satt inn vindusglass for å gi større romfølelse.
Oppstart vil bli i februar og musikkavdelingen er planlagt ferdig være ferdig i løpet av våren-21.

3/20: Skolens håndtering av koronasituasjonen.
Siv presenterte skolens beredskapsplan som ble laget av skolens lederteam i september-20.
Vi er på gult smittevern-nivå.
Ingen syke skal møte på skolen, vi skal holde god avstand og være flinke med håndhygiene.
Det er lite fravær blant ansatte; i underkant av 5 % per i dag.
Mange har forkjølelsessymptomer og tester seg. Så langt har vi ingen som har vært smittet.
Rektor er bevisst på å sende ut info til de som trenger det og ikke informere for mye. Det kan skape
forvirring.

4/20: Innføring av ny læreplan.
Rektor orienterte om at vi har fått en ny overordnet del i Læreplanen. Den inneholder mange vakre ord og
er vakker lesing.
Opplæringa har et klart verdigrunnlag, prinsipper for læring, utvikling og danning og vi har prinsipper for
skolens praksis.
Det nye er tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og
medborgerskap.
Fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter føres videre; lesing, skriving, regning, muntlige og digitale
ferdigheter.
Så har vi fornyelse av alle fag. Lærerne har jobbet mye i fellestid med treårsplaner i fag og etter dette
årsplaner i fag. Det er et stort arbeid.

5/20 Eventuelt
Toaletter på 1.-4.trinn: FAU-leder forteller at flere elever synes det er ekkelt å gå på toalettene nede på
1.-4.trinn. Dette fordi det har vært avføring på toalettring og vegg. De synes også at det lukter ekkelt på
toalettet. Dette fører til at de ikke går på toalettet i det hele tatt i løpet av skoledagen. Ledelsen vil
undersøke denne saken og ser på evt. tiltak.

Lengde på matpauser på 8.trinn: FAU-leder forteller at elever på 8.trinn opplever at de har lite tid til å
spise. De mener at de bare får 10 minutter. Rektor forteller at elevene har rett på minst 20 minutter
spisetid. Ledelsen undersøker denne saken og ser på evt. tiltak.

Saker fra elevråd:
Det er ingen saker fra elevråd.
Rektor informerer om at elevrådet gjorde en kjempeinnsats i forbindelse med TV-aksjonen. Glassgata ble
pyntet med “plast fra havet”. Vi hadde joggedag i åtte-tall gjennom glassgata-med stor innsats fra alle. Det
var fullt trykk- alle hadde det gøy.
Kr.18000 ble samlet inn på spleis. Det var fint med felles engasjement.
Saker fra FAU:
Ingen saker utover eventueltsakene.
Saker fra skolen:
Økonomi:
Rosten skole er i økonomisk balanse, muligens et lite merforbruk, men ikke mye.
Vi bruker nødvendige vikarer og er spenet på om korona- utgifter blir refundert i etterkant.
I 2019 gikk skolen med et mindreforbruk på kr.800 000 og ⅓ av dette ble plutselig trukket inn.
Nå er vi spente på neste års budsjett.
Fellesskapsopplevelser:
Vi nevnte TV-aksjonen.
I dag kl.12.00 var hele skolen med i Blime-dansen i skolegården.

Vi håper også at vi får til et felles og koronatilpasset fellesarrangement til jul.
Tilsyn miljørettet helsevern
Skolen får tilsyn fra miljøenheten i Trondheim kommune ift forskrift Miljørettet helsevern.
Vi lager nå en plan i den forbindelse.
Tilsynets fokus er spesielt rettet mot sikkerhet og helsemessig beredskap, førstehjelp og internkontroll.
Vi skal gjøre risikoanalyser med påfølgende planer; f.eks risikovurdering i forbindelse med sykkelturer, elev
som forsvinner fra skolen mm.
To i ledelsen jobber jevnlig med dette.
Selve tilsynsbesøket kommer i februar.
Skolen har opprettet en facebook-side.
==>Rosten skole med bilde av dragen i glassgata. Dette gjør vi for å vise utad hva vi er stolte av å få til med
våre elever.
Vi er flere administratorer av gruppa slik at flere kan legge ut bilder og våke over FB-sida. Mye er allerede
lagt ut og vi har fått følgere.

Neste brukerrådsmøte legges til januar-februar-2021
Det skal være 2 foreldrerepresentanter og med Camilla og Marit vil både barnetrinn og ungdomstrinn være
foreldrerepresentert.
I tillegg skal det være med 3 elevrepresentanter som velges av elevråd.
Siv sender ut møteinnkalling til neste møte i samarbeid med Camilla.

