
Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 17. oktober 2022 kl 18.00 - 20.00
Sted: Bispehaugen skole, lærerværelset
Deltagere: FAU-styret. (Hovedvalgt spør vara ved forfall. Vara kan også møte ved ønske om å
holde seg orientert.) FAU-leder fra forrige år og eventuelt andre representanter.
Kommende møtedatoer: 14. nov, 12. des
Tilstede med fullt navn:

Elling Hermstad 1.trinn
Linda Røsvik Vikaune 2.trinn
Astrid Røkke  3.trinn
Merethe Skjelfjord Kristiansen 4. trinn
Susanne Hanssen 5. trinn
Torstein Dybdahl 6. trinn
Kathrin Bjørnstad   7.trinn

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

● Valg av referent: Linda
● Godkjenning av møtereferat fra forrige møte

46/22 Runde rundt bordet
- 1.trinn oppstart med vennegrupper. Åpen timeplan, jobber i

bolker, temaundervisning, jobber med overgangen fra barnehage
til skole.

- 4.trinn «Klubben» har hatt en vellykket overnatting på SFO i
høstferien. Dette ble lagt til en onsdag, midt i uken. En foreldre
fikk kontrabeskjed ang muligheten for deltidselever å bli på SFO
torsdagen, dette må avklares bedre internt på SFO neste år.

- Flere trinn har felles Halloweenfest og/eller felles oppmøte for å
gå sammen. FAU oppfordrer alle trinn til å tilrettelegge for at alle
har noen å gå med.

Flere saker er meldt inn og satt på saksliste.

Tilbakemelding til rektor etter innspill fra FAU/foreldre:
- Det er meldt inn at det er observert mer søppel/glass i

skolegården.
- Målene i skolegården er ikke fjernet.
- Status på muligheter for rails og ramper i skolegården?
- 1.trinn (FAU-representant) opplever en god oppstart og en god

overgang fra barnehage til skole. Veldig positivt med nytt
prøveprosjekt!

- Kulturdag: skolen kunne godt ha informert mer om dette, dette er
et veldig positivt tiltak som alle foreldre burde bli kjent med

- FAU diskuterer visjoner for en skole. Ønsker en skole som
stimulerer til læringslyst – for alle.



48/22 Orientering om status på skolen
Mer teamarbeid i lærerstaben, med fokus på trinn som gruppe, ikke
klasser.
Kulturdag: noen timer hver med ressurser fra Kulturskolen.
Konteinerene skal flyttes etter foreldreinnspill. Pr i dag bidrar de til
dårlig sikt over gangfelt som barna bruker.

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

50/22 Økonomi
Overføring av penger Skolegårdsfest
Dette er utført 2022-10-07

51/22 Kontakt med andre FAU
Trafikkaksjon med Singsaker Uke 47
- Singsaker og Bispehaugen gjennomfører felles trafikkaksjon i uke

47. Informerer også ander FAUer i området hvis de ønsker å
være med, samt legger ut oppfordring til fellesaksjon i
Trondheimsskolene på FB-siden “FAU-prat i Trondheimsskolen”

- Nonnegata/Kirkegata/overgangen rett utenfor skolen/Staten er
aktuelle plasser å stå.

- Avhengig av at alle trinn bidrar med foreldre, ca 20 overganger
som skal dekkes?

- Bestille vester med logo som kan brukes årlig?
- Lage invitasjon som kan formidles på Facebook.

Mer informasjon kommer.

FAU ønsker også å prioritere trafikksituasjonen rundt skolen i
skoleåret 2022/2023. Dette er en sak som blir tatt opp med jevne
mellomrom og FAU ser behovet for å se nærmere på hva vi kan
gjøre. Vi ønsker å presentere et konsept til aktuelle parter som
Møllenbergprosjektet, Velforening og kommunen. Vi ønsker en
oppgradering av området for å øke trafikksikkerheten.

53/22 Mat på skolen
Hva er status på mat på skolen i SFO og kantine
Flyttes til neste møte.

56/22 Trafikkaksjon/refleksaksjon uke 47
Støtte om materiell:
http://www.trondelagfylke.no/.../trafikksikkerhetstiltak/
Se sak under samarbeid andre FAU.

57/22 Brukerråd
Det må opprettes brukerråd ved skolen.
Rektor er ansvarlig for dette og er informert.

58/22 Innkommende saker
Ny sak: Rutiner for elevskader oppstått i skoletiden. Rektor bes om
redegjørelse.
Ny sak: Vigilo - manglende funksjonalitet. Rektor bes om redgjørelse.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/trafikksikkerhet/trafikksikkerhetstiltak/?fbclid=IwAR361nzSZuWNGSmThGUYiQbENte7sVkCrhqgobQqvCEt5iYQbvaODMfFKpE


Ny sak: Skjerming/transparent folie for å dempe visuell støy i
klasseareal. Taes opp med rektor.

Eventuelt
TV-aksjonen blir organisert av Østbyen frivillighetssentral, oppmøte i
gymsalen ved Bispehaugen for de som skal bære bøsser.

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.


