
REFERAT FRA FAU-MØTE VED ÅSVANG SKOLE 

Dato: 23. januar 19 

Tid: 18:30-20:15 

Sted: Personalrommet 

Referent: Inger Helene Moen 

 

Tilstede: 

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

Trondseth (6) og Asle Gauteplass (7.) 

Lena Nilson var til stede på størstedelen av møtet som rektors representant. 

 

Fraværende:  

Else-Linn Øverkil (1.), Christiane Solheim (2.), Tuva Schanke (4.), Unni Bruvoll (5.), Monica Amundsen 

(5.), Marte Kierulf Åm (6.) 

 

Mindre enn 2/3 av medlemmene til stede og FAU er dermed ikke vedtaksdyktig. 

 

SAKSLISTE 

Pkt. Sak Ansvarlig 

1. Referat fra forrige møte 
Ingen ny informasjon om bassengsaken. Har rådmannen kommet med sin 
innstilling? Asle følger opp. 
 

 
Asle 

2. Saker fra rektor 

• Graving i Jonsvannsveien fører til utrygg skolevei for 10 elever som 
bor på Moholt. To foreldre har meldt fra om dette til skolen. 
Skolen har kontaktet utførende entreprenør som igjen vil innkalle 
foreldre til berørte elever til et møte. Undergang (fra Vesletun 
barnehage til Rema) vil være stengt ut februar. Midlertidig 
overgangsfelt er dårlig opplyst og uoversiktlig. 

• Ny rektor, Arnt Ollestad, starter 1. mars. 
 

 

3. Skolefoto 

• De to siste årene er det Multifoto som har hatt oppdraget. I 2017 
var Multifoto seine til å levere skolekatalogen og det var mye feil i 
navnene. De fikk en ny sjanse, og i 2018 leverte de bra. 

• Vi har mottatt to tilbud på skolefotografering; fra Foto Norden og 
Iris skolefoto. Tilbudene er veldig like med tanke på hva de leverer, 
men til Iris skolefoto må hver enkelt bestille skolekatalogen selv. 
Den er gratis, men man må betale porto. Skolen med alle ansatte 
får gratis tilsendt katalog. Foto Norden sender skolekatalog gratis 
til alle. 
Ingen av tilbudene sier noe om pris på enkeltfoto eller bildepakker. 
Denne informasjonen må innhentes før vi kan ta et valg om vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ønsker å skifte leverandør og eventuelt til hvem. Pris på digitale 
foto bør også komme frem. Inger Helene innhenter priser.  

• For å få fortgang i saken tar vi avstemming og gjør vedtak over e-
post/Facebook så snart vi har fått prisene fra de forskjellige 
aktørene. 

• I høst ble det kun tatt portrettbilder i 1., 4., og 7. klasse. Usikkert 
hvorfor det ble slik og hvem som tok den avgjørelsen. Ifølge Lena 
er det ikke noe problem for skolen at det blir tatt portrettbilder av 
alle, da det i liten grad forstyrrer undervisningen. Det var bred 
enighet i FAU om at det bør tas portrettbilder av alle elevene neste 
år. 
 

 
Inger Helene 

4. Trafikkutvalg 

• Det ble ikke valgt to personer til å sitte i trafikkutvalget slik målet 
var, men vi snakket litt om hva slags aktiviteter vi kan 
gjennomføre. 

• Forslag til aktiviteter 
o sykkelmekkestasjon på åpen dag. Bør annonseres bedre enn 

i fjor. Det var mange som ikke fikk det med seg. 
o besøk av politiet for å informere om trafikksikkerhet. Dette 

kan være spennende særlig for de minste. 
o sjekke med Trygg Trafikk om de har noe 
o rebusløype med oppgaver om trafikksikkerhet og sykkel 

• Lisa nevnte at FAU burde kontakte trafikkambassadørene på 
skolen: lærerne Nina Johansen og Tomas Jakobsen. 

• Lone og Brynhild forespør politiet og Trygg Trafikk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lone 
Brynhild 

5. 17. mai 

• Organiseringen av oppmøtesoner før bussavgang fungerte godt i 
fjor. Christiane og Inger Helene tar ansvar for 
informasjonsarbeidet knyttet til dette.  

• Det må ordnes med transport av flaggborg og skolefane tilbake til 
skolen etter toget. 

 
 

Christiane 
Inger Helene 

6. Eventuelt 

• Vi må få til bedre oppmøte på FAU-møtene. Minst 2/3 av 
medlemmene må være til stede for at FAU skal være 
beslutningsdyktig. Innkalling bør skje via epost, da det er lett å gå 
glipp av meldinger som kommer på Facebook. 

• Det er ønskelig at alle leser gjennom referater fra tidligere FAU-
møter for å få en oversikt over hvilke oppgaver som har blitt 
jobbet med tidligere slik at vi eventuelt kan videreføre arbeid som 
ikke er blitt fullført. 

• Det er mange foreldre som ikke vet hvem FAU er og hva vi gjør. 
Derfor bør FAU være mer synlig, f.eks. med en representant på 
første foreldremøte på høsten for de som har førsteklassinger. Det 
bør også sendes ut informasjon til alle foreldre. Pga. sikkerhet har 
vi ikke selv tilgang til å bruke meldeboka som informasjonskanal, 
men må gå via skoleledelsen. 

• Saker til oppfølging:  
o skolefane, hva skjer? 
o økonomien til FAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o gå igjennom rapportene fra arbeidet studenter fra NTNU 
utførte i fjor i prosjektet Eksperter i Team. Tema var: 
Hvordan gjøre skoleanlegget bedre for barna? Er det noen 
av ideene som FAU bør ta tak i? Tuva får tak i rapportene 

o Norconsults rapport fra 2017: Åsvang skole – 
Kapasitetsanalyser med utbyggingsbehov. Inger Helene får 
tak i rapporten. 

 

 
 
 

Tuva 
 

Inger Helene 
 
 
 

 Møteplan vår 2019: 
13. februar kl 18:30 
20. mars kl 18:30 
5. juni kl 18:30 

 

 


