
REFERAT MØTE FAU VED ÅSVANG SKOLE 

 

 

Dato: 17. oktober 2018.  

Tid: 18.30-20.30.  

Sted: Personalrommet 

 

Innkalt:  

1. trinn:  

2. trinn: Christiane Solheim og Marit Jakobsen 

3. trinn: Lone Holm Blaasvær og Nina Stranden 

4. trinn: Tuva Schanke og Inger Helene Moen 

5. trinn: Unni Bruvoll. Vara: Monica Amundsen 

6. trinn: Brynhild Trondseth og Marte Kierulf Åm 

7. trinn:  

 

Rektor: Eystein Angen 

 

Følgende møtte:  

Eystein Angen, Marte Åm (6), Brynhild Tronseth (6), Lone Blaasvær (3), Tuva Schanke (4), 

Unni Bruvoll (5) og Christiane Solheim (2) 

 

 

SAKSLISTE 

 

1. Godkjenning innkalling 

Trolig stort forfall grunnet noe uklar møteinnkalling samt at ikke full oversikt over 

alle representantene var kommet inn.  

 

2. Konstituering av FAU 2018/2019 

a. Valg av sekretær 

Tuva Schanke valgt til sekretær. Christiane Solheim fortsetter som leder og 

Inger Helene Moen som nestleder. Fullstendig liste legges ut når alle navn 

foreligger 

 

b. Valg av trafikkutvalg 

Utsatt til neste møte, forhåpentligvis med flere tilstede 

 

3. Informasjon fra rektor - diverse saker.  

● Åsvang skole 

○ Pr i dag har skolen 488 elever 

○ 73 elever på 1. trinn, blant annet en bevegelseshemmet som vil påvirke 

hvor de enkelte trinnene skal være de nærmeste årene.  

○ 11 nye medarbeidere på skolen fra høsten 2018 



○ Hovedvedlikeholdet er ferdig 

○ Kunstgress er lagt i ballbingen 

○ Nytt stort klatrestativ er bestilt og monteres til våren. Det gamle var 

begynt å bli farlig gammelt.  

○ Det skal bygges bod for bevegelseshemmet elev, men så langt mangler 

anbud i byggesaken 

○ Skolekatalogen er i produksjon av Multifoto og bør være her i god tid 

før jul. FAU må ta stilling til at annet selskap (Iris) ønsker å overta. 

Kanskje be om anbud før sommeren.  

○ Meldeboka henger. Stor frustrasjon blant de ansatte særlig på SFO i 

forbindelse med hentetidspunkter. Foreldre må være obs. IT-

avdelingen jobber med saken.  

○ Helsesøster har fått 40 % ekstra ressurs ved Åsvang skole, som et 

pilotprosjekt i kommunen. Det betyr at Ellen er her 100 % og Siv er 

her 40 %. De ønsker å jobber mer inn mot elevene på trinnene og er 

tilgjengelige for innlegg på temakvelder med temaene mat, helse, søvn, 

kropp mm. God erfaring fra blant annet fjorårets førstetrinn ved å 

bruke helsesøster på temakvelder.  

○ Deltar i ulike prosjekter. Denne uken er deler av 6. trinn på Jossas Mat 

og Vin og lærer om bærekraftig mat. Dette er et prosjekt drevet av 

Grønn Barneby. Balanse mellom å få til vanlige uker med kun skole og 

et stort tilbud om prosjekter og kunnskapsbasert lærearenaer utenfor 

skolen.  

○ Har vært gjennomført gå- og sykleaksjon, med fokus på 

trafikksikkerhet og refleks. Lærerne ønsker ikke å delta i Beintøft da de 

mener det er for mye administrasjon rundt den nasjonale kampanjen. 

 

● Det kommer nye mål for oppvekst og utdanning; Trondheimsskolen 3.0 med 

fokus på hjem-skole-samarbeid og fritid. Vi skal snakke om 

“Trondheimsskolen” som et begrep og ikke den enkelte skolen. 

○ Åpen, kompetent og modig betyr: kommunikasjon, samskapende, 

inkluderende, lærende, utviklingsorientert, profesjonell og 

handlekraftig.  

○ Hva ønsker vi av Trondheimsskolen? Læring i inkluderende fellesskap 

med rom for mangfold. Se hele mennekset i et helhetlig perspektiv. 

Praktisk, variert og elevaktiv læring 

○ Trondheim Kommune skal være en språk-kommune - med blant annet 

språkløyper som metode.  

 

● Kommer ny læreplan som erstatter den gamle ca 2020, mulig i drift fra høsten 

2021.  

 

● Medarbeiderundersøkelsen 2018:  

○ Lærerne vil lære mer 



○ Prøver å få til at flere lærere lærer det samme, kurs lokalt, for å 

beholde kunnskapen i kulturen.  

 

 

4. Åpen tid; diskusjon om potensielt viktige saker i skoleåret.  

 

● Status i bassengsaken. Saken handler om at det skal etableres et basseng i 

Trondheim Øst. FAU ved 10 skoler i bydelen har engasjert seg for å få snudd 

et vedtak i formannskapet om at dette skal legges til Rotvoll. Dette lyktes de 

med. Tidligere FAU-leder ved Åsvang Unni Eikeset (nå FAU-leder ved 

Blussuvoll) har overtatt saken igjen. Så vidt vi kjenner til så skal rådmannen 

være ferdig med ny innstilling i løpet av høsten. Vedtak fra bystyret ber 

rådmannen se på to mulige lokalsjoner i Trondheim Øst og vi mener Moholt er 

et godt alternativ.  

 

● Skolens areal og kapasitet er kanskje noe FAU burde engasjere seg i? 

Garderober er en gjenganger som skaper mye frustrasjon blant både ansatte og 

foreldre. Foreldrene opplever at lærerne er ærlige i sin opplevelse av praktisk 

bruk av arealer og det er positivt. Det er greit å kjenne til lærernes utfordringer 

i skolehverdagen. 

 

5. Eventuelt 

 

Mange trinn arrangerer halloweenfest den 31. oktober. Vær forberedt på å blir 

skremt!! Oppleves positivt både for å inkludere flere i festdagen og for å samle 

flere når man skal gå rundt.  

 

 

Neste møte settes til 28. november kl. 18.30-20.30 

 

 

Referent(er): 

Tuva Schanke og Christiane Solheim 


