
Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 09. januar 2023 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: 13.februar, 6.mars, 17. april, 15. mai, 5.juni
Tilstede med fullt navn: Susanne Hanssen (vara 3.), Ingrid Østvang (5.) , Øystein By Rise(rektor),
Merethe Skjelfjord Kristiansen (4.) , Kathrin Bjørnstad (7.) , Torstein Dybdahl (6.)

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

● Valg av referent: Susanne
● Godkjenning av møtereferat fra forrige møte - Godkjent

66/22 Sak: Hva kan vi gjøre med nærområdet?
Invitert til møtet er Møllenbergprosjektet:
Nadja kunne ikke delta på møtet – inviteres til nytt FAU-møte

Agenda:
● Orientering fra Møllenbergprosjektet
● Presentasjon av skisser for skolegård og nabolag
● Trafikksituasjonen rundt skolen
● Diskusjon: Hva vi kan få til?

Oppgaver til neste møte:
- sjekke ut Hjertesone med Trygg trafikk:

https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/skole/hjertesone/
- - muligheten for å gjøre hele skolegården til nærmiljøanlegg. Per i

dag er kun ballbingen definert som dette. Dette ser FAU nærmere
på med rektor.
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/vedlegg-gr
%C3%B8nne-omr%C3%A5detyper/3-3-n%C3%A6rmilj%C3%B8anle
gg?pli=1

- Forslag om å arrangere Vårdugnad og Sykkelaksjon samtidig.
FAU jobber med innhold på vårdugnad.

67/22 Møteplan 2022/2023
13. feb
6. mars
17. april
15. mai
5. juni

68/22 Runde rundt bordet
- - Juletrefest: Det meldes om en bra fest, et felles arrangement

for 1-5 trinn. Kan dette være gratis inngang til neste år? Ev frivillig

https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/skole/hjertesone/
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/vedlegg-gr%C3%B8nne-omr%C3%A5detyper/3-3-n%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg?pli=1
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/vedlegg-gr%C3%B8nne-omr%C3%A5detyper/3-3-n%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg?pli=1
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/vedlegg-gr%C3%B8nne-omr%C3%A5detyper/3-3-n%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg?pli=1


beløp for kjøp av kaker/kaffe eller inngang
- - Status forberedelse vårball? 7 trinn jobber med forberedelse
- - 7.  trinn: Det alternativ opplegg for de som ikke var på

skolegudstjeneste varierte stort, og kunne oppleves som
urettferdig, også ovenfor de som deltok på gudstjenesten.
Rektor har besluttet at det ikke blir ordinær skolegudstjeneste
neste år, alternativt opplegg er under planlegging.

69/22 Oppsummering Trafikkaksjon/refleksaksjon uke 47
Linda: skriver erfaringsnotat

70/22 Brukerråd
Valg av FAU representanter til brukerråd (2stk)
Neste møte 16. januar
Merethe stiller 16.

63/22 Kontakt med andre FAU

Følges opp neste møte

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

71/22 Innkommende saker
Lån av klasserom?
Rektor: Trondheim eiendom har vært her og det er laget en plan for
låseløsning. Rektor tillater lån av klasserom så lenge lærerne tillater
det.

72/22 Eventuelt
Rektor orienterer: To nye lærere, to masterstudenter som bidrar til
personalressursene. Tre nye ansatte miljøarbeidere, fra vikariat.
Budsjett for 2023 omtrent som i fjor – indeksregulert opp.
Bispehaugens strategi de neste 5 – 7 år: «Samarbeid» og «rom for
alle»
evaluere ordningen for skolestartere og legge planer videre basert på
erfaringer fra 2022-23 for 1.-3. trinn

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.


