REFERAT FRA BRUKERRÅDET 2019
Enhet: Ringebu skole
Møtedato: 06.05.19
Deltakere: Hege Nyløkken, Wenche Rudland, Marius L Hansen, Frode Martinsen, Line Bakken, Marianne
Aasen og Thor Lindberg.
Forfall: Kine T Halvorsen, Siv Sviland Høye, Kristin Meiningen Randsted, Lene Borgedal, Marianne
Gausen, Elisabeth Høystad og Hilde Guttu.
Leder: Wenche Rudland
Referent: Thor Lindberg
Kort presentasjon av enheten: Ringebu skole, 1.-7. kl, ca 110 elever
Kort tilbakemelding om brukerrådets funksjon: FAU er brukerråd ved Ringebu skole. FAU skal sikre reell
medvirkning for foreldrene og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Alle klasser
har 2 foreldrerepresentanter i FAU.
Spørsmål fra formannskapet:
Hva er det ved tjenesteenheten som fungerer bra for dere?
Tilbakemelding: Hjem – skole samarbeidet fungerer veldig bra. Lærere og foreldre kjenner hverandre og
kommuniserer enkelt i hverdagen.Lærerne er flinke til å»se» elevene i skolehverdagen. Terskelen for å ta
kontakt med skolen er lav.
Det er god lærertetthet.
Foreldrene er generelt fornøyd med SFO tilbudet. Overgangen barnehage – skole fungerer veldig bra.
Forhold ved tjenesteenheten som bør forbedres?
Tilbakemelding: Misnøye med standarden på gymsalbygningen. «Nybygget»( 20 år gammelt) trenger et
malingsstrøk. Lokalene til SFO er ikke gode. Skolene trenger nye lokaler til SFO slik at alle elevene kan
være sammen.

Brukerrådet er bedt om å foreta en prioritering av de viktigste områdene der det er ønskelig å iverksette
forbedringstiltak. Brukerrådet har utarbeidet to lister. Ei liste over tiltak/endringer som kan dekkes
innenfor eksisterende ramme og ei liste over tiltak/endringer som krever økte økonomiske rammer. I
siste tilfelle har brukerrådet gjort sine vurderinger innenfor føring gitt av formannskapet om at
tilrådingene er innenfor realistiske rammer.
Etter drøftinger har brukerrådet kommet fram til følgende prioriteringer:
Tiltak/endringer som kan dekkes innenfor eksisterende økonomiske ramme:
1. Foreldrene vil fortsette sitt dugnadsarbeid gjennom året forå bidra til å forskjønne og utbedre
uteområdet ved Ringebu skole. I år blir det stordugnad.
2. Ny klatrepark og to nye gapahuker settes opp dette skoleåret.

Tiltak/endringer som krever økt økonomisk ramme:
1. Nytt nett rundt fotballbana
2. Beise «Nybygget» utvendig
3. Få pusset opp og malt gangene i Oppistugu.
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Wenche Rudland
Leder i brukerrådet ved Ringebu skole

