Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 10. januar 2022 kl 18.00 - 20.00
Sted: Bispehaugen skole, lærerværelset
Deltagere: FAU-styret. (Hovedvalgt spør vara ved forfall. Vara kan møte ved ønske om å holde seg
orientert.) FAU-leder fra forrige år og eventuelt andre representanter.
Kommende møtedatoer: 7.februar 2022, 14. mars 2022, 25. mai 2022, 30. mai 2022
Tilsted: Mereteh, Heike, Ana, Astrid, Kathrin, Linda, Øystein og Torstein

Saksliste
Nye saker nummereres fortløpende. Gamle saker som har en historikk fra tidligere, beholder
sine saksnumre.
●
●

1/22

2/22

Valg av referent (Linda)
Godkjenning av møtereferat fra forrige møte (sende på rundgang mellom fau
medlemmer)

Runde rundt bordet
*Ikke ta opp innmeldte saker her.
1: Budsjett 2022: Midler til oppgradering skolegård, vi ønsker at FAU
er tilstede i denne prosessen for å sikre at trivsel/aktivitet i
skolegården øker.
2: En innkommen sak som kommer senere. Har vært noe diskusjon
ang lekser. Ber foreldre melde inn til lærere.
3: Ønske om at det kontinuerlig sees på om det er mulighet for å
gjenoppta matservering på SFO. Det var en del smitte på tredjetrinn
før jul, så dette har blitt diskutert. Enkelte har uttrykt behov for bedre
informasjon om smittesituasjonen (antall) og hvordan smitten kunne
vært håndtert, som spørsmål om hjemmeskole og bedre/mere
testing. Ønske om informasjon om hvem som erstatter lærere på
langtidsfravær.
4: ønsker kommunikasjonen når det er nye elever inn i gruppen for å
kunne inkludere disse barna. Finnes det et fast tidspunkt for
matservering ved SFO? Og kan SFO bli med på skolefrukt-ordning?
En foreldre observerte og tok bildet av forholdene i dusjgarderoben
(store mengde gjenglemte klær som har ligget lenge). Og en vogn
blokkerte nødutgangen. Varslet kontoret.
5: Julefrokost avlyst pga korona. Fravær av lære de siste dagene.
Hva kan elevene ha med seg i “kosetime”? Ulik praksis blant
skoler/trinn.
6:Ingen tilbakemeldinger.
7: Ingen tilbakemeldinger. Usikker på gjennomføring av nyttårsball,
venter på svar.
Årshjul
- Er årshjulet fullført, ja. Skal ha full gjennomgang i møte med
trinnkontakter 07.februar.

-
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Viktig at info om TV aksjon sendes ut i god tid, og før
sommerferien

Møteplan 2021/2022
● 7. feb 2022
● 14. mars 2022
● 25. april 2022
● 30. mai 2022
Til orientering.
Registrering av styret i brreg.
Orienteringssak: vi er registret. Og bankkontoen er overført til
Torstein som også er administrator for denne.
Rektor informerer og svarer ut spørsmål fra sak 1 “Runde rundt
bordet”.
Midler til oppgradering av skolegård i 2022: Bispehaugen står for
tur for å få midler til å oppgradering/vedlikehold. Dette er en lengre
prosess og FAU vil ha mulighet til å koble seg på.Rektor ser også på
andre muligheter f.eks ved “Rektors hage” (bak skolen er det noe
grøntområde som kan brukes. FAU: koble på elevrådet også,
skolegården har stort potensiale for å øke trivsel.
Informasjon om smittevern og smittesituasjon: det er utfordrende
med tanke på informasjon og personvern, vurderes kontinuerlig.FAU:
ønsker at informasjonen fra skolen er tidligere ute. Er det mulig med
ukentlig oppdateringer? Rektor ser på saken og tar med seg ønske om
mer/hyppigere informasjon.
Sosialt på trinnene: rektor kommenterer at sosiale sammenkomster
blant barn og foreldre er veldig viktig for å bli kjent med hverandre. Ser
at første trinn er godt i gang her. Foreldre kan ende opp med å ikke ha
kjennskap til hverandre hvis man ikke får møttes. Når det oppstår en
konflikt i barnegruppa er det alltid positivt om foreldrene har litt
kjennskap til hverandre. FAU: skal snakke om dette når
trinnkontaktene inviteres på møte 07.februar. Det er viktig å jobbe med
dette spesielt i de første årene for å legge grunnlag til siden når
foreldrene har mindre kontakt (barna går hjem selv). I forhold til
sosialisering kommenteres det at skolen må være bevisst på å ikke
forsterke jenter/gutter-skille, da dette oppleves som for stort ved
enkelte trinn.
Skolebøker: nye lærerplanen Fagfornyelsen kom uten bevilgning til
nye lærerbøker. Rektornettverket har bestemt seg for å ikke bruke
midlene fra skolen til dette nå, da dette må taes fra
driftsbudsjettet/lærernorm eller annet. Dette er også i påvente av at det
bevilges penger. FAU ved annen skole har signert et opprop for at det
skal bevilge penger til dette.
Fravær hos lærere: akkurat pr i dag er det ikke stor tilgang på

nyutdannede lærere i Trondheim da studiet er forlenget med et år.
Mange av vikarene her på Bispehaugen er lærerstudenter som tar
master og ønsker å jobbe ved siden av. Skolen fokuserer på å bruke
vikarer som er lærerstudenter. Før jul var alle lærere ved tredjetrinn
sykemeldt. Rektor får føringer om å ha mest mulig normal skolegang,
men det ble likevel vurdert stenging.FAU: Det blir vanskelig med faste
rutiner når det er vikarer. I femte er det nå satt inn/flyttet på lærere som
vikar for Vidar.
FAU: i meldeboka burde det være mulig å gi beskjed til hele teamet for
å unngå at beskjeder blir liggende ved fravær. Rektor sjekker hva som
er mulig pr i dag.
Nye elever: ønske om beskjed ved nye elever på trinnet taes med til
lærerne.
Matservering rutiner og skolefrukt: taes med til leder ved SFO.
Garderobe: det er nå utarbeidet et nytt system for gjenglemt klær. Det
er ordnet en benk ved hallen til gymsalen(?) med kasser under. Her
legges gjenglemte klær og disse vil bli tømt jevnlig. Det vil gies beskjed
før tømming. Klær som er brukbare gies til familier som har behov for
det.
Budsjett: har penger igjen på budsjettet. Har brukt litt mindre på
administrasjon, følger lærernormen, bruker opp spes.ped, mange flere
mottakselever nå, og nå med godt fagmiljø så budsjettet (eget
budsjett, ikke på drift) på mottak 3 millioner (tre lærere og to
assistenter). Spes ped. (lesegruppe) har ramlet bort i situasjoner hvor
det mangler vikarer, dette settes tilbake i mai i en lengre periode. FAU:
Finnes det guiden for foreldre som har barn med f.eks dysleksi. F.eks
et foreldrekurs? Rektor: Har vært tidligere. Dysleksiforbundet kan
kontaktes.
Parkering: hjem-jobb-hjem er et prosjekt som kommer nå. Fra august
vil det bli en stor reduksjon av parkeringsplasser. Dette vil også åpne
nye muligheter for bruk av uteplass.
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Erfaringsoverføring
- Informasjonsbrev til trinnkontaktene er sendt ut.
- TK er invitert til møte tirsdag 07.februar for
informasjonsoverføring.
Linda og Torstein forbereder til trinnkontaktinformasjonsmøte 7.
februar 2022
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Innkommet sak:
- Arrangementer med Rosenborg skole- Kroppspress
Torstein ønsker tips om lignende arrangementer som kan

●
●
●

være aktuelle.
Skolevei fra foreldre. Graving langs skolevei, må repareres
etter vannlekkasje, Rektor er på saken og følger opp.
Kommentar kan rektor gi ut beskjed når veien er stengt, være i
kontakt med Trondheim Bydrift?
Innkommet sak om Skolebøker er redegjort for av rektor, se
tidligere i referatet.
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Deltagelse ny sentrumskole - workshop Trondheim kommune
Torstein stiller. Prosjektet tar sikte på sentrumsskole i 2060, men må
se på lokalisasjon nå. Pr. i dag har de sentrumsnære skolene ledig
kapasitet.

fra 2021

Facebook side?
Ønsker vi en facebookside, hvem vil ta ansvar

fra 2021

Økonomi. FAU har en del penger på bok. Er det noen investeringer
vi ønsker å gjøre som kommer elevene til gode?
Skolegårdsfest: trenger skolen lydanlegg? De bruker mye penger på
scene iallefall. Kan holde prisene nede på burgere? Kan være med og
dekke underskudd på inntil 5-10 000. I og med at det ikke ble behov for
de 30k

som ble satt av til lys, så kan skolen ønske seg noe annet for
disse pengene.
Vimpler i skolegården. Med refleks? Spørre foreldre på FB-gruppene.
Tak av lys utenfor Egon Solsiden.
Status: Få innspill fra unger/lærere/rektor i samarbeidsutvalget 13.
februar (dette møtet ble utsatt fordi ingen fra FAU kunne møte).
Noen tusenlapper brukt på lyslenker til å pynte fasaden til advent og
jul. Nevnt på møte med SFO. Ta med til Samarbeidsutvalg.
I brukerrådet kom det fram at elevene savner klatrestativet med sklie
som ble fjernet for en tid tilbake. Lærer støtter dette. Hvor mye koster et
klatrestativ? Er skolen interessert i et spleiselag?
Lærer ønsker seg bøker til skolebiblioteket. Elevene trekker
fram manga-bøker (på engelsk).
Rektor har sjekket pris på et stativ, og det koster kr 200 000 å få på
plass. Kommunen tviler på at de kan prioritere midler da Bispehaugen
fikk mye siste runde. Saken skulle tas opp i elevrådet.
Heike kontaktet kommunen, men de anser prosjektet som avsluttet.

Generelt
Inviter rektor til møter. Legg ut møtereferater fortløpende, og helst før neste møte. Legg
gjerne ut forhåndsvarsel av styremøter på FAUs og trinnenes Facebook-sider for å åpne

for innspill.

