
Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 19. september 2022 kl. 18.00 – 20.00
Sted: Bispehaugen skole, lærerværelset
Deltagere: Torstein Dybdahl (6. trinn), Linda Røsvik Vikaune (2. trinn), Merethe
Skjelfjord Kristiansen (4. trinn), Ingrid Synnøve Østvang (5. trinn), Kathrin Krogh
Bjørnstad (7. trinn).
Kommende møtedatoer: 17. okt, 14. nov, 12. des

● Referent: Ingrid S. Østvang
● Konstituering av nytt FAU-styre
● Godkjenning av møtereferat fra forrige møte

46/22 Runde rundt bordet

Presentasjon av gamle og nye medlemmer.

* Hvordan er dialogen mellom rektor og FAU angående elever som
krever særskilte tiltak? Elevene som scorer «for høyt» på
utredninger til ikke å få vedtak om særskilte tiltak, men likevel har
behov; hadde de fått hjelp dersom ressursene på skolen var
større?

I skoleåret 21/22 ble det opprettet et tilbud til enkelte elever med
behov for tilrettelagt/tilpasset undervisning, som går ut på fysisk
aktivitet, inkludering og sosialisering. Tre elever fra da 4. og 6.
trinn fikk én gang i uka være instruktører i Trikkestallen
(skatepark) for elever fra mottaks-/velkomstklassen. Dette er
elever som i utgangspunktet vanker i Trikkestallen, og som har
ferdigheter på skateboard, scoot og sparkesykkel. Tilbudet
applauderes fra både foreldre og lærere, og ikke minst elevene
selv. Honnør til skolen, og godt samarbeid med foreldrene.

* Angående overnatting på SFO for 4.klasse i høstferien: Hvorfor
legges dette til midt i uka? Det gjør det vanskelig for familier å
reise bort på ferie. Ingen argumenter fra SFO annet enn
ubetenksomhet.

* Det er varierende hvordan klassene legger til rette for
gjennomføring av lekser. Enkelte kommer ikke i gang fra
mandagen.

* Det er varierende hvordan trinnkontaktene jobber opp mot
skole/lærere. Bør ofte involveres på et tidligere tidspunkt (for
eksempel i forkant av foreldremøter).



47/22 Nytt FAU
Registrering av nytt styre i Brønnøysundregistrene.

* Innmelding er foretatt, og det mangler kun én signatur for å
komplettere innmeldingen.

48/22 Orientering om status på skolen
Følgende saker er tatt opp med rektor på forhånd, av styreleder:

● Trafikksituasjon rundt skolen, trafikkaksjon ved skolestart
● Sikring av byggeplass
● Ramper/rails i skolegården?
● Lekser i skolen

* Hvordan er «ståa» for Bispehaugen når det gjelder leksefri
skole? Enkelte trinn refererer til at de selv har gjennomført en
undersøkelse blant foreldrene. Der var det overraskende mange
som var «for» lekser.

Bispehaugen har per i dag ingen visjon om å være en leksefri
skole.

49/22 Møteplan 2022/2023
● 17. oktober
● 14. november
● 12. desember

* Husk å alliere deg med vara dersom du selv ikke kan stille.

50/22 Økonomi
Overføring av penger Skolegårdsfest

* Kr. 7.681,50 kom inn i anledning Skolegårdsfesten, og disse
overføres til skolen.

51/22 Kontakt med andre FAU
Samarbeid med andre FAU, facebookgruppe fau trondheim

* Saken ble ikke gjennomgått pga. tidsmangel.

52/22 TV-aksjon 23. oktober 2022

* Gjennomgang av fjoråret, og deling av erfaringer. Oppgaven
medfører en del arbeid som ikke alle er like positive til å ta på seg.
Det er enighet om å sende ut en felles melding til alle foreldre på
Vigilo, om noen kan tenke seg å være med som ansvarlig for
gjennomføring. Enkelte mener dette faller utenfor FAU sitt
naturlige ansvarsområde, mens andre stiller seg positiv til
oppgaven.



53/22 Mat på skolen
Hva er status på mat på skolen i SFO og kantine

* Saken ble ikke gjennomgått pga. tidsmangel.

54/22 Innkommende saker
- trafikksituasjonen i Nonnegata og rundt skolen
- lekser i skolen

* Se sak 48.

55/22 Informasjonsmøte for Trinnkontakter

* Gjennomgang av årshjulet for trinnkontakter og FAU.
Trinnkontaktene bes om å lese tidligere års erfaringer.

* Angående 17. mai: Det deles av fjorårets erfaringer, og årets
trinnkontakter oppfordres til å være tidlig ute med planlegging.

* Hva skal og kan pengene i FAU-kassa gå til? Må være
ting/hendelser som gagner alle trinn/elever.

* Sosiale tiltak i regi av trinnkontaktene:
- Lavterskeltilbud
- Skal helst ikke koste noe
- Husk å ta hensyn til funksjonsnedsettelser, allergier, osv.

* Overgang til Vigilo:
FAU må melde tilbake til både rektor og Vigilo hva som ikke
fungerer. Appen opptrer ulikt ut fra både hvilken telefon man har,
og hvilken versjon av den enkelte telefonen. Noen får ikke en gang
lastet appen inn på telefonen.

Kommentarer:

Ingrid S. Østvang, 20/9 – 2022


