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MØTEREFERAT

Møtet gjelder: Brukerråd
Dato og tid: Mandag 01.11.21   kl. 18.00 - 20.00
Sted: Personalrom Solbakken skole
Til stede: Kari Busch rektor, FAU- leder Børge Holen, Brukerrådsleder Ingvill Aune,

Elevrådslærer Toril Dølvik Johansen, elevrådsleder Julie  Buchmann Lysø
Forfall: Ingen
Referent: Kari Busch
Kopi til: Alle

Sak 41 / 21 :  Referat fra møte 06.09.21

Referatet ble referert, og funnet i orden, uten bemerkninger.

Sak 42 / 21 : Info saker ved rektor

Rektor orienterte om noe av det lærerne arbeidet med i fellestid.
Fagfornyelsen, og å få dette inn i praksis, ut i klasserommene. To store tema blir gjennomgått.
1.Folkehelse og livsmestring og 2. Demokrati og medborgerskap

Det er satt av tid til selvstudium, løsning av oppgaver i fellesskap og samtaler.
Tema 1 blir gjennomgått i høst, mens tilsvarende opplegg for tema 2, tas til våren.

Rektor og personalet har for tiden stort fokus på elevmiljøet på skolen, og da særlig skolens 6.
trinn. Men saken påvirker også andre trinn, og skolen arbeider med å svare og finne løsninger
på bekymringsmeldinger. I tillegg kommer innhenting av dokumentasjon i |9a sak om
skolemiljø fra Statsforvalter.

Skolen får hjelp fra eksterne tjenester i sakene.

Det kom inn 4550 kr på Solbakken skoles digitale bøsse i forbindelse med TV- aksjonen,
«Barn ikke Brud». I tillegg en sum som ikke kjent i fysisk innsamlingsbøsse.

.Det var kun en person som meldte seg fra skole- kretsen i år, for å delta som bøssebærer.

Etter at dette ble lagt sentralt i kommunen, og ikke på trinnkontaktene ved den enkelte skole,
har aktiviteten avtatt.
Det var ikke nok studenter til å gå med bøssene i de forskjellige skolekretsene, så mange fikk
ikke fysisk besøk.

Når det gjelder det forholdsvis lave resultatet på innsamlingen fra Solbakken, så har mange
vipset inn kontanter via det sentrale nummeret på TVen, og ikke til skolens digitale bøsse.
Kanskje var det ikke nok å gå ut med informasjon via Meldeboka om skolens egen bøsse.
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Vi får komme tilbake sterkere til neste år, med en annen organisering, og bedre info.

Sak 43/ 21 : Saker fra FAU

BR- leder Ingvill Aune orienterte om saker som har vært drøftet i FAU og etterlyste bruk av
bl.a. balansetau i SFO. Dette var levert ut fra FAU til SFO i august, for bruk i Trollskogen.

Rektor husket saken, og skulle undersøke hvorfor dette ikke var tatt i bruk.

FAU synes lærerne og personalet bør bruke bordtennisbordet mer både i undervisningstid og i
SFO-tid. Elevrådsleder sa at elevene på 7. trinn gjorde dette, og at flere hadde fått øvet opp
ferdigheter. Dette var en artig aktivitet.

Farlig skolevei var blitt tatt opp igjen, og FAU ønsker at rektor henvender seg til kommunen
ang. mer sikring langs deler av skoleveien mot Fortunalia.
Det er et ønske om mer bruk av autovern, lavere fart på større deler av strekningen, og sikring
av tilkomst til Vikeraun-tjønna ved rundkjøringen opp til Særerenga.

Rektor skal be om en ny befaring med vekt på trafikksikkerhet, og kommer tilbake til saken.

FAU- permen er kommet bort, og det ønskes en ny.
Rektor sørger for at sekretæren bestiller ny til leder.

Sak 44 / 21 : Saker fra elevråd v/ elevrådslærer Toril Dølvik Johansen.

Elevrådet har jobbet med mange saker.
De har hatt to møter, fortatt valg, konstituert seg, og drøftet saker og ønsker som har kommet
inn fra de ulike trinnene.

Elevrådsleder Julie fortalte om mange saker.
For å nevne noen:

- Regler på skolen og for elevråd
- Oversiktsplan over deling av tid i ballbinge mellom trinnene
- Ønske om Halloweenverksted i forkant av Halloween
- Leksefrie uker
- Flere klatrestativ i skolegård og mer aktivitetsapparater
- Flere bøker til biblioteket
- Økt temperatur i klasserom/ grupperom
- Mer og bedre rydding av søppel både ute og inne
- Flere annerledesdager i løpet av skoleåret

De fleste sakene var blitt løst og imøtekommet, men fortsatt står det ting igjen, og da særlig
det som koster penger.
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Elevrådsleder syntes det var artig å være med i elevrådet , og hun trivdes godet på skolen.

Sak 45/ 21 :  Kulturkveld torsdag 09.12.21 kl. 18.00

Rektor orienterte kort om kulturgruppa sitt arbeid med kulturkvelden.

Det er tenkt å ha en kulturkveld etter gammel tradisjon, slik som den var før Koronaperioden.
Det vil si at skolen tar seg av forestilling, og foreldre sørger for bevertning og loddsalg med
gevinster.

Dersom pandemien vil føre til begrensninger av antall voksne og barn inne, er det planlagt to
korte forestillinger med et begrenset antall publikum på hver. Men vi håper at det ikke blir
nødvendig.

Det blir julesanger i storkor, skuespill, Lusia-tog m.m. etter tradisjonen.
Vi gleder oss veldig

Sak 46/ 21: Koronasituasjonen.

Rektor orienterte om møte i morgen 2.11.21  ang. smittesituasjonen i Trondheim.
Kommuneledelsen overvåker smittesituasjonen nøye, og rektorer er jevnlig innkalt til digitale
møter vedr. smitte ved skoler i byen.

Solbakken skole har vært heldig som har unngått å ha mange smittet.
Akkurat nå er smittetallene i byen på vei oppover, og det er flere innlagt på sykehus med
Kovid 19. Det er forventet at kommunen vil iverksette tiltak igjen for å få ned/ redusere
smittetallene.
Blir det noen pålegg som direkte angår driften på skolen, vil rektor gå ut med info i
meldeboka.
Vi må alle sammen følge med i media og på nett. Situasjonen kan endre seg raskt, og det
gjelder å minne seg på at pandemien ikke er over enda.

Sak47/ 21: Eventuelt.

SFO

SFO- leder Turid Bratland har bedt om at matpengene på SFO øker fra kr. 210 til 260 pr. mnd
i SFO. Dette fordi at prisene på matvarer har økt, samt at det nå etter pandemien vil bli servert
to varme måltider i uka fra 1. november.

SFO-leder har undersøkt prisene ved andre SFOer i Østbyen nettverk, og de ligger både
høyere og litt lavere enn 260 kr.
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Å øke matpengene med 50 kr mnd. synes foreldrene er en relativ stor økning, som de ikke
uten videre vil godta.
De ønsker å se mer på saken, og at skolen legger fram en « ny» matplan for bruk av
kostpengene.

Det er et ønske om mindre bruk av halvfabrikata, mindre sukker i kosten, og mer
elevdeltakelse i selve matlagings-prosessen.
I tillegg må sjokoladepålegg tas av menyen på fredager.
*(se kommentar nedenfor)

Foreldrene reagerer på at ansatte har sagt til elevene at det er foreldrene som bestemmer at det
ikke skal være forskjellige ting på SFO. Ansatte bør si at skolen har bestemt at… og ikke gi
«skylden» til en enkelt gruppe.

Rektor tar dette til etterretning, og skal ta dette opp med SFO- personal.

Rektor ønsket at FAU setter opp en liste over hva slags mat de vil godta inn i den «nye»
menyen, og avventer en oversikt fra FAU om hva som vil godtas.
I dag er matpengene kr. 210 pr. elev for et smøre- måltid og en frukt hver dag i en måned.
(10kr og 50 øre pr. dag pr. elev)

Julegudstjeneste 2021.

Det vil bli gitt tilbud om tradisjonell julegudstjeneste for elever og foreldre i Strinda
hovedkirke torsdag 16.12.21, etter skolens og foreldrenes ønske.

I tillegg vil det bli gitt et tilbud for de elevene som ikke ønsker delta, på skolen.

FAU ønsker at rektor gir bedre info om innholdet i gudstjenesten, og at det blir orientert om at
det er elevene som står for innholdet i seremonien i kirken.
Dette trodde rektor var kjent for alle, men lover å komme ut med info om dette skriftlig i det
tradisjonelle skrivet «JUL på Solbakken» i slutten av november.

Her vil det også komme fram at det blir tradisjonell juletregang og nissemarsj første søndag i
advent.

Oppgradering av parkeringsplass.

Onsdag førstkommende, 3.11.21, vil parkeringsplassen bli oppgradert med nye felter for
parkering.
Det er derfor ønskelig at ingen parkerer på den store parkeringsplassen denne dagen.
Foreldre, og andre kan benytte håndballbanen og veien opp til skolen til parkering denne
dagen. Det vil bli satt opp sperringer og bånd, ifølge vaktmester.



Side 5

Møtet hevet kl. 20.00

Kari Busch

Kommentarer til referatet:

* "Foreldrene opplever ikke 50 kr som en stor økning, men forventer et bedre mattilbud
dersom prisen økes. FAU ønsker en dialog med SFO om tilbudet, og foreslo å utsette saken til
neste brukerrådsmøte.

Det er et ønske om mindre bruk av halvfabrikata, mindre sukker i kosten, og mer
elevdeltakelse i selve matlagingsprosessen. Ordningen med sjokopålegg på fredager oppleves
også som urettferdig siden barna må ha tillatelse fra foreldrene og dette praktiseres ulikt.
Mattilbudet bør være det samme for alle barn, og brukerrådet foreslo derfor å ta sjokopålegg
av menyen."


