
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerrådsmøte 

Dato 02.10.17 

Tidsrom 18.00-20.00 

Sted Sjetne skole på Brøset. 

Til stede Elevrep. (10) Emma L. Karlsen, elevrep. (8) Kaja Aarstein,  elevrep. ? , 
foreldrerep. (2) Odd Ulvan,  vara foreldrerep. (2) Andreas Mathisen, 
foreldrerep. (10) Grethe Endresen, vara foreldrerep. (6) Hege Wennevik. 

 
Iver Buan (verneombud) og Siv Indseth (rektor) 

Forfall Siv Indseth 

Referent Iver Buan 

Kopi til Siv Indseth 

 

 

 

Sak 25/17 Godkjenning av møtereferat 

Referat fra brukerrådsmøte 29.05.17 ble godkjent. 

 

Sak 26/17 Konstituering av brukerråd 

Møter kl 18-20: Torsdag 16.november, torsdag 18.januar, torsdag 15.mars, torsdag 

24.mai. Sted: I Sjetne Barnehage 

 

Sak 27/17 Økonomirapport 2.tertial 

Gjennomgang av prognose pr 1.september 2017. Drift -4000kr. Skole 158000kr 

mindreforbruk. Sfo overforbruk på 232000kr. Utgiftsposten skoleskyss får vi tilbake. 

 

Sak 28/17 Vurdering av trivselsreglementet 

Trivselsreglementet oppdateres etter at §9a er oppdatert.  

Ønsker avklaring om: hvem som er ansvarlig for mobiler som er innlevert/ på skolen 

ved skade/ tap. Mobilklokke? 

Elevrådsrepresentantene bes om å ta opp spisetid med sine lærerteam.  

Skateboard og sparkesykkel med til Brøset?  

Ståhjuling, moped og andre motoriserte kjøretøy? Kan de brukes i friminutt utenfor 

skolens område? 



 

Skal trivselsreglene sendes hjem med kvittering fra foresatte? Via meldeboka? 

Henvis til rutine ved bussing: Viser respekt for sjåfør, ansvarlig voksen og 

medelever. Viser god oppførsel ved skoleskyss og før opp sanksjoner ved brudd på 

rutiner for bussing. 

 

Sak 29/17 Sikkerhetsrutiner 

Rutiner ved bussing: Legger til “Elevene viser respekt for bussjåføren”. 

Er bussing en del av heltidstilbudet ved SFO? Betaler man for dette også? Rektor tar 

med dette spørsmålet til SFO-leder og avdelingsleder 1-4 og tar det videre til FAU. 

Flere rutiner tas opp ved neste brukerrådsmøte. 

 

Sak 30/17 Eventuelt 

Ingen eventueltsaker. 

 

 

Sak 31/17 Info fra FAU/elevråd/lederteam 

Buss: Forhandlinger/ samarbeid mellom TK og ATB om å finne en løsning med 

setebelter. Samferdselsdepartementet sier at skoleskyss skal være med belter 

uavhengig av trasé. 

Rektor er i stadige samtaler med media om setebeltesaken. 

FAU: Setebelter er eneste alternativ i denne saken.  

 

TV aksjonen: Fredag 20.oktober. Et lærerteam og elevråd skal planlegge dette. 

Nye sjetne skole er i gang og Trondheim kommune jobber for å nå fristen.  

Paviljong 9 blir ferdigstilt i uke 42.  

 

Elevrådskontakt for u.trinn: Avdelingsleder Gerd Kristin. 

TL ansvar: Lærere som er ansvarlig fra i år: Siri(4) og Simen(7).  Det etterspørres leker og 

aktiviteter. 


