
 

 

 

 
 

Bankkonto: 

9655.09.49005 
Org.Nr: 864980902 post@rauma.kommune.no www.rauma.kommune.no 

 

 

   

 

Referat fra møtet i brukerrådet til tjenesteområde skole 
 
 
Sted: Rauma Rådhus 1. et gamle kantinen 
Tidspunkt: 18:30 – 20:00  
Dato: 19.10.2021 
Til stede:  
FAU-ledere fra skolene: Åfarnes skule, Isfjorden skole, Åndalsnes barneskole, Åndalsnes 
ungdomsskole og Måndalen skule. 
Elevrådsrepresentanter fra: Åndalsnes ungdomsskole, Åfarnes skule, Måndalen skule. 

 
Sakliste: 
 

1. Velkommen og presentasjonsrunde rundt bordet 

a. Presentasjonsrunde rundt bordet av representanter fra elevrådene, FAU og 

kommunal administrasjon. Vi tok også en runde på hvilke temaer FAU-ene og 

elevrådene jobber med denne høsten. Eks: 

i. Klatreparker  

ii. Betongpark 

iii. Gapahuker 

iv. Diverse dugnadsarbeid/arrangement 

v. Sosiale kvelder for elevene 

vi. 17-mai planlegging 

vii. Saker fra elevrådene, som for eksempel spm fra UngData-undersøkelsen, 

muligheten til å få handle på Coop 

viii. MOT-skoler 

ix. Hjertesone og andre trafikktiltak 

x. Kunstgressbane 

 

2. Gjennomgang av retningslinjer for brukerrådet (vedlagt innkallingen) 

a. Felles gjennomgang av retningslinjene til brukerrådet. 

 

3. Gjennomgang av saker fra forrige brukerråd 

a. Strategi og budsjettarbeid 

b. Tilstandsrapporten 

c. Skolemiljøarbeid på skolene 

d. Natteravn på sentrale arr. 
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4. Valg av leder i brukerrådet 2021/2022 

a. Årets leder for brukerrådet er: 
FAU-leder Åndalsnes ungdomsskole, Lisah Marie Bergmann. 

 

5. Aktuelle saker i tjenesteområdet pr. oktober 2021 

a. Ny felles Oppvekstplan for Rauma kommune – et felles prosjekt for 

Oppvekstsektoren og alle som jobber med barn i Rauma 

i. Brukerrådet vil bli involvert i dette arbeidet utover skoleåret. 

b. Resultat fra UngData 2021 + tilbakemeldinger fra elevrådene 

i. Vi rakk en kjapp gjennomgang på noe av presentasjonen til KS. 

Presentasjonen vil derfor bli sendt ut sammen med referatet. 

c. Andre brukerundersøkelser vi har dette skoleåret 

i. Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen. 

ii. Det ble drøftet muligheter for foreldrene til å kunne gi mer skriftlig 

tilbakemelding om forhold på skolene i slike brukerundersøkelser, 

kommentarer ol. 

 

6. Andre saker som brukerrådet ønsker å jobbe med året 2021/2022 

a. Felles retningslinjer for skole- og klasseturer for skolene i Rauma kommune. 

 

 

Takk for oppmøtet alle sammen! 

 

Vennlig hilsen 

 

Aina Øyen Henden  
Skolesjef 

6300 Åndalsnes  
aina.henden@rauma.kommune.no  
 

  
Linker:  

 

MOT: www.mot.no  

 

EO-fondet: https://elev.no/vi-tilbyr/eo-fondet/ (elevorganisasjonen) 

 

UngData: https://www.ungdata.no/  

 

   

mailto:post@rauma.kommune.no
http://www.rauma.kommune.no/
mailto:aina.henden@rauma.kommune.no
http://www.mot.no/
https://elev.no/vi-tilbyr/eo-fondet/
https://www.ungdata.no/

