Referat FAU Byåsen skole
Møtedato: 29.09.2020

Neste møte: 28.10.2020

Styrets medlemmer:

Tilstede i møtet:

1. trinn: Oda Klempe

x

2. trinn: Marte Berger

x teams

3. trinn: Petra Rüther

x

4. trinn: Gro Nordengen Lohn

x

5. trinn: Ane Lothe

x teams

6. trinn: Kjetil Pedersen

x

7. trinn: Anne Torres Mollan

x

Rektor Marianne Uran Løkken
5.-7.trinnsansvarlig Eirik Hansen

x (halve møtet)
x (halve møtet)

1. Presentasjonsrunde av medlemmene i styret.
2. Valg av referent - Anne er referent
3. Godkjenning av referat fra 8.6. - gjort på epost, og sendt på meldeboka 18.6.2020
4. Valg av leder, nestleder og kasserer
Ny leder: Oda Klempe HURRA FOR NY LEDER AV FAU

😀

Gjenvalg nestleder: Gro Nordengen
Gjenvalgt kasserer: Kjetil Pedersen

5. FAU på sosiale medier / FB
https://www.facebook.com/FAUByasenskole/
FAU har en facebook-side, som vi ønsker å fortsette å bruke i neste skoleår, og håper flest mulig
foreldre følger siden. Flere i styret legges til som administrator for siden.

6. Styrets epostadresse
Styrets epostadresse er: styret@byasenfau.no Medlemmer i adresselista må oppdateres.
Domenet må overføres fra privat til fau formelt. Kjetil og Gro følger opp dette.
Epostadressen, facebooksiden og ny styreleder må oppdateres på skolens hjemmeside.

7. Trafikkgruppa
Tematisk trafikksikkerhetsplan for 2020-2024 er nå på høring, med høringsfrist 5.oktober.
Av finansierte tiltak i planen er Uglavegen - hvor det bygges fortau nå.
Av tiltak i planen som IKKE har finansiering er:
- General Bangs veg - mange trafikanter på fortau og mange kryss
- Kyvannsvegen - mangler fortau
- Skjermvegen - mangler fortau. Med aktivitetsparken øker også antall fotgjengere og syklister.
Trafikkgruppa ved Byåsen skole har laget et innspill med flere tiltak på skolevegene som
oversendes kommunen innen høringsfristen.
Skolen bør bidra til økt fokus på trafikksikkerhet og trafikkforståelse, og bruk av refleks. Vi går inn
i en mørkere tid.

8. Sosiale arrangement i skoleåret.
Alle sosiale arrangement gjennom FAU som onsdagsklubb og skolegårdsfest utgår i 2020 på
grunn av smittevern, men vi håper det skal bli mulig å ha en slags nyttårsfest i januar 2021 for 6.
og 7. trinn. Nyttårsfesten arrangeres av 7.trinn.
Foreldrekontakter oppfordres til å arrangere sosiale aktiviteter på trinnene innenfor kohortene.
Finn gjerne på noe utendørs, Skjermvegen aktivitetspark, sykkelturer, lommelykt-turer og lignende.
Det kan også være egne sosiale arrangement for foreldrene.

9. Møteplan for skoleåret
FAU vil møtes på onsdager, fortrinnsvis fra klokka 19. Leder/nestleder finner møterom sammen
med skolen.
Følgende datoer er satt av: 28.okt, 25.nov, 27.jan, 17.mar, 28.apr, 2.jun
Datoer for brukerråd må også planlegges. Brukerråd vil også fungere som skolemiljøutvalg.

10. Foredrag for foreldre (og barn)
Foredrag Med Hedvig Montgomery var en god erfaring, og FAU ønsker å fortsette med å
arrangere foredrag for foreldre på aktuelle tema. Ønske om å ha et webinar/foredrag rundt tema
sosiale media/nettvett. Aktuelle foredragsholder for foreldre kan være Mia Landsem. Det går
maks 80 i kultursalen med smitteavstand, så en kombinasjon av fysisk og digitalt foredrag kan
være mulig. Styret jobber videre med å konkretisere forslag. Skolen har også flere kontakter på
mulige foredragsholdere.

11. Nytt fra rektor
Rektor Marianne melder om en fin oppstart. Det skjer ting på skolen under korona også, samtidlig
som kohortene holdes adskilt: 7.trinn har vært på leirskole, Mat&Helse er igang, nasjonale prøver,
joggedagene kommer nå. Skolen regner med at det ikke vil bli ny full nedstengning uansett om
det blir rød beredskap igjen, men alle trinn skal ha opplegg for 1 ukes hjemmeskole klart i tilfelle
karantene. Det er mer fravær av lærere og elever med symptomer, men så langt ingen smittede.

Det vil være vanskelig å ha nok ansatte ved rød beredskap. Planlegger som om det blir gul
beredskap fram til det er en vaksine.
Bytte av kontaktlærere/stabilitet - Skolen ønsker 1 bytte av kontaktlærer i løpet av skolegangen,
men tilstreber at det ikke blir flere e
 nn 2. Elevgrupper som har hatt mange bytter av kontaktlærere
forsøkes skjermes fra flere bytter, men det er umulig å forutse alt.
Leksefri skole var et prosjekt for forrige skoleår, og er nå avsluttet. Elvene har nå fått lekser igjen,
og det er fokus på hva leksene skal være. Rektor har ikke fått noen informasjon på hvordan
forskningsprosjektet blir avsluttet, men vil videreformidle dette dersom det kommer.

12. Status på hovedvedlikehold
Det har vært bytte på person med ansvar for å følge opp Byåsen skole hos Trondheim eiendom,
og vedlikeholdsoppgaver på Byåsen skole har kommet tregt igang.
-

-

Det blir ikke nytt dekke på kunstgressbanen. Dette er pga prioritering av midler, men også
fordi det er en ukjent kostnad på å deponere brukt kunstgress. Skolen spør om
kunstgressdekket i det minste kan repareres slik at eleven ikke skader seg. FAU håper at
arbeidet med nytt dekke blir utført når en løsning vedr gummigranulaten er på plass.
Støyskjerm mot Bøckmans veg - arbeid starter opp nå
Sekskantdisse - ny kommer, arbeid igang
Sklie - er fjernet, det vil komme ny
Bingen - det er spurt om pris på bytte av kunstgress der også, men deponering av
gammelt kunstgress er problematisk der også.
Bua ved dissene skal få ny kledning
Ny brostein der den er ødelagt. Gammel brostein brukes i formingstimer.

Neste hovedvedlikehold er om 4 år. FAU ber om at eventuelle midler avsatt til 2020 som ikke blir
benyttet overskyves til 2021. Vedlikeholdet på skolen er viktig for trivsel.

FAU styremedlemmer 2019/2020:
Navn og kontaktinfo for FAU-styret:
Klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse

Representant
Oda Klempe
Marte Berger
Petra Rüther
Gro Nordengen Lohn
Ane Lothe
Kjetil Pedersen
Anne Torres Mollan

Vara
Sissel Vammervold
Charlotte Stensen Chiappa
Karoline Westerberg
Kristine Hjelmeland
Ingrid Sæther
Anni Partanen Moxness
Janita Solem

E-post FAU-styret: styret@byasenfau.no
E-post FAU leder: leder@byasenfau.no
https://www.facebook.com/FAUByasenskole/

Møtekalender FAU-styret 2020/21:
29.september

28.oktober

25.november

27.januar /nyttårsball?

17.mars

28.april

2.juni

Foreldrerepresentanter 2020/2021:
Klasse

Foreldrekontakt

Klasse

Foreldrekontakt

1A

Hilde Eikemo

1B

Maja Bergmann

1A

Philip Olk

1B

Anne Kristine (Kine)
Engebretsen

1A

Arild Kroglund

1B

Christina Kalland

1A

Aina Stock

1B

Sisel Vammervold

1A

Maiken Gabrielsen

1B

Oda Klempe

2A

Hilde Vinspoll

2B

Frode Røkke Johansen

2A

Aina S Tock

2B

Guttorm Ernst Syvertsen-Wiig

2A

Vara: Christina Nilssen Borgos

2B

Håvard Fikkan

2A

Vara: Kristine Langaunet

2B

Marte Berger

3A

Petra Rüther

3B

Stine Bolme

3A

Eldar Rønning

3B

Maren Agdestein

3A

Kari Bangsund Nordahl

3B

Sverre Senneset

3A

Lene Olsen

3B

Øyvind Larsen

4A

Siri Martinsen

4B

Marie Florence Nsegue Mou
Fack

4A

Ann Kristin Stene

4B

Karoline Benedikte Westerberg

4A

Idunn Marie Stene Nervik

4B

Mette R Nolte

5A

Åsne Ask Hyldmo

5B

Vibeke Hagan

5A

Ingrid Beate Sæter

5B

Elisabeth Holberg

5A

Ole Morten Bøhle

5B

Kari Hoel Stavne

5B

Per Einar Torbergsen

6A

Svein Frisvoll

6B

Kjersti Skoglund

6A

Renate Gust Waage

6B

Frode Winsnes

6A

Feng Wang

6B

Berit Helland

7A

Ingeborg Collin Høgseth

7B

Maren Midtsand

7A

Marta Hunnestad Lossius

7B

Trude Moe

7A

Rita Wangsmo-Adsen

