
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

 

Sak 1 Referat fra forrige Brukerråd 28.09.2020, møter i elevrådet og FAU 

Referat fra forrige Brukerråd ble ikke godkjent ettersom det er uferdig. Sendes ut når det er klart. 

Fra elevrådet:  

- Aksjon Beintøft er gjennomført 

- Garderobereglene følges opp framover 

- Store forskjeller i leksemengden for 5. og 7.trinn under skolestengningen i vår 

Fra FAU: 

- Flere spørsmål fra foreldre på 1.trinn følges opp i eget møte med kontaktlærerne 

- Årets skolefotografering (ref firma LIMA) er evaluert 

- Årets Haloween ble et fint foreldreinitiert tiltak - for dem som deltok 

- Protest/Opprop mot massedeponi i Brattsberg fordi det da vil kjøre 600 tunge lastebiler 

forbi skolen daglig 

- Samarbeid med Steindal FAU og utveksling av gode innspill for å aktivere flere foreldre 

 

Sak 2 Fra rektor - nytt siden sist (tenkt som fast infosak) 

- Utleira blir (sammen med Kattem og Åsvang) pilot for prosjekt Bedre skolestart - mer info 

følger i neste Brukerrådsmøte 

- Adventsaktiviteter blir i år trinnvis og i stor grad utendørs (Juletre og bålpanne settes opp i 

atriet) 

- Resultatene for mål i Enhetsavtalen blir nå gjennomgått og vurdert 

- Smittesituasjonen er rimelig moderat/oversiktlig. Men Utleira har hatt situasjoner på noen 

trinn med familiemedemmer/idrettstrenere som har vært testet positivt på Covid-19. 

Enkeltelever har da vært i såkalt ventekarantene mens de har ventet på testresultat.  

Møtet gjaldt BRUKERRÅD UTLEIRA SKOLE  

Dato 23.11.2020 

Tidsrom 1800 - 1930 

Sted Digitalt, via Google Meets 

Til stede Mie Abelgaard (leder FAU), Lene Skjærbusdal (FAU og leder av Bruker- 
rådet), Ingrid Andersen (elevrep 7.tr), Mathias Andresen (elevrepr 7.tr), 
Andreas Berger (elevrepr 7.tr), Sissel Maurseth Husøy (ansattrepr lærere) 
og Bente Moholt (rektor og fast sekretær i Brukerrådet) 

Forfall  

Referent Rektor 

Kopi til Deltakerne, avdelingslederne, kontaktlærer elevråd og mappe 
BRUKERRÅD på Google Disk/Personalrom 

https://www.beintoft.no/


 

Elever som er i karantene får tilgang til den digitale læringsplattformen Classroom og øvrige 

nettressurser. Info om dette sendes ut. Vi forsøker å tilpasse oppfølgingen av elever (også 

de som er i karantene), men lærere som er på jobb i klasserommet skal ikke samtidig ha 

ansvar for hjemmeundervisning. 

- Mange ansatte har testet seg, men ingen har så langt testet positivt. 

 

 

Sak 3 Skolereglene vedtatt i Bystyret 03.09.2020 - Utleiras tillegg til disse. Ref sak i forrige Brukerråd 

De nye reglene er ikke så ulike de gamle. Språket er ‘varmt og inkluderende’ i Stein Saks Papir-ånd. 

 Brudd på reglene skal ha tydelige konsekvenser. Men samtidig er alle barn forskjellige. Noen 

 kommer fra andre land, og noen har hatt en vanskelig barndom. Vi må snakke mye sammen om hva 

 dette betyr, forklare og gi eksempler på hva vi forventer, og at ulik behandling av og til er rettferdig. 

Både elevrådet og ansatte vil nå diskutere hva som må beskrives nærmere for skolen vår, f.eks: 

- Vi er en Respektskole, hva innebærer det? 

- Språkbruk 

- Forseintkomming 

- Nettvett 

 

 

Sak 4 Elevtallsprognoser og kapasitet skolebygget i årene framover 

Sak utsatt.  

 

Sak 5 Eventuelt 

- datoer for Brukerrådets vårmøter: man 15.02.2021 og man 26.04.2021 

Innkalling sendes via google kalender, alle klikker der for å godkjenne/reservere 

tidspunktene 
 
 

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-09-03-2108

