
REFERAT FRA FAU-MØTE VED ÅSVANG SKOLE 

Dato: 13. februar 2019 

Tid: 18:30-20:30 

Sted: Åsvang skole 

Referent: Inger Helene Moen 

Tilstede: 

Marit Jakobsen (2.), Lone Holm Blaasvær (3.), Nina Stranden (3.), Tuva Schanke (4.), Inger Helene 

Moen (4.), Marte Kierulf Åm (6.), Unni Bruvoll (5.), Brynhild Trondseth (6) og Asle Gauteplass (7.) 

 

Fraværende:  

Else-Linn Øverkil (1.), Christiane Solheim (2.) og Monica Amundsen (5.) 

 

SAKSLISTE 

Pkt. Sak Aksjon 

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 
 

 

2. FAU økonomi 
Hva skal pengene brukes til? 
Forslag: Temakvelder med foredragsholder i tilknytning foreldremøter på 
trinnene. Fordel økonomisk hvis flere trinn slår seg sammen ved slike 
foredrag. 
Foreløpig lar vi pengene stå. 
 

 

3. Skolefotografering 
Alternativene er Foto Norden, Iris Foto og Multifoto. Multifoto har hatt 
oppdraget de to siste årene. Prismessig er det lite som skiller de 
forskjellige tilbyderne. FAU velger derfor å fortsette med Multifoto under 
følgende forutsetninger: 

1. Det blir tatt portretter på alle trinn 
2. Skolekatalog vil fortsatt bli delt ut til alle gratis. 

 
Oppdatering 26/2: Per telefon bekrefter Multifoto at de vil levere ut 
skolekatalog gratis, og at de også har ønske om å ta portretter på samtlige 
trinn. Det var skoleadministrasjonen som satte begrensningen i fjor om at 
det kun skulle tas portretter på 1., 4. og 7. trinn. Inger Helene gir beskjed 
til Lena Nilson om at FAU ønsker å fortsette med Multifoto og at det tas 
portretter på alle trinn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inger Helene 

4. Trafikksikkerhet 

• Forslag om å ha en aksjon hver vår og høst med fokus på trygg 
ferdsel på sykkel (vår) og trygg ferdsel i mørket (høst). 

• Trygg Trafikk har mange ideer på hjemmesiden sin; quiz, løype, 
osv. Har egne opplegg for skoler. Bør sjekke med 
trafikkambassadørene om hva FAU kan bidra med. 

• Brynhild og Lone kommer opp med forslag til aktivitet/aksjon til 
neste møte.  

 
 
 
 
 
 

Brynhild og 
Lone 

 



• FAU ønsker å ta opp igjen arbeidet som tidligere FAU startet med å 
jobbe mot kommunen for å få ekstra belysning ved overgangsfelt 
ved Voll gård. Siste status i saken var at FAU hadde kontaktet 
kommunen som var enig i at ekstra belysning er nødvendig, og de 
skulle spille behovet til Miljøpakken. Dette var i mai 2017. Siden er 
ingenting blitt gjort.  
Marte tar kontakt med kommunen. 
  

 
 
 
 

 
 

Marte 

5. Helsesøster 
Åsvang skole inngår i et prøveprosjekt som innebærer at skolen har ekstra 
helsesøsterressurs. Det er kommet positive tilbakemeldinger fra både 
elever og lærere på dette.  
FAU mener det er synd at helsesøster sitter adskilt i eksternt bygg separert 
fra resten av skolen. Dette gjør helsesøster mindre tilgjengelig for elevene, 
og terskelen for å oppsøke henne blir høyere. 
Finnes det muligheter for å få helsesøster inn i hovedbygget? Kan det være 
en idé å flytte kunst og håndverk til gamleskolen? Dette vil frigjøre areal i 
hovedbygget. 
Helsesøster og rektor inviteres til neste møte for å diskutere saken. 
 

 

6. Gymsal og fysisk aktivitet 
Kapasiteten til gymsalen er sprengt. 1. klasse har ikke tilgang til gymsalen 
med mindre andre trinn ikke bruker sin tilmålte tid. 6. trinn rapporter om 
lite gym. En kort gåtur blir regnet som gym og tilstrekkelig for å dekke opp 
ukas fysisk aktivitet iht. læreplanen. Det ryktes om at andre skoler har 2 
timer gym i uka. 
FAU lurer på hva som er kravet til fysisk aktivitet i læreplanen, og hvordan 
skolen oppfyller kravene? 
En rapport utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra kommunen, 
Kapasitetsanalyser med utbyggingsbehov fra 2017, konkluderer med at 
arealbehov til kroppsøving m/garderobe ikke er dekt. De anbefaler at 
dagens gymsal erstattes med nytt gymsalbygg med plass til to nye baner.  
Kan FAU sammen med elevråd og skole jobbe sammen opp mot 
kommunen for skaffe til veie midler til en slik ombygging? 
Hvordan kan skolen legge til rette for mer fysisk aktivitet innenfor de 
fysiske rammene man har i dag? 
Rektor inviteres til neste møte for diskusjon. 
 

 

7. Bassengsaken 
Asle informerte om sakens status. 10 FAU fortsetter samarbeidet for å 
kjempe om bydelsbasseng på Moholt. Har planlagt møter med 
gruppeleder i Arbeiderpartiet og 3 bystyrekomitéer. Har også utarbeidet 
en pressestrategi.  
Asle følger saken videre. 
 

 

8. Eventuelt 
FAU ser gjennom rapportene fra fjorårets Eksperter i Team-landsbyer for å 
se om noe av det de har foreslått kan brukes som utgangspunkt til å 

1. få helsesøster inn i hovedbygget 
2. øke skolens kapasitet på kroppsøvingsareal 

 

 



 Neste møte flyttes til torsdag 28. mars kl 18:30! 
 
Videre møteplan vår 2019: 
5. juni kl 18:30 
 

 

 


