
 

 

Classification: Confidential 

MØTE FAU FLATÅSEN SKOLE 13.01.22 

Dato og sted 13.01.2022 

Til stede Merete Wist (2. trinn), Hilde Brun Lauritzen, Jeanette Lodgaard, Marianne Tiller,  

Forfall Aleksander Uthus (3.trinn), Anette K. Eimhjellen, Elin Andrea Engdal, Jan Erik Nybakk 

Referent Merete Wist 

Kopi til  Møtedeltakerne + legges på nett? 

 

Tema Oppsummering Ansvar/frist 

Uteområde på 
Nedre bygg 

Kjersti Bystrøm, forelder på 8 trinn, har engasjert seg for å få 
oppgradert skolegården på Nedre bygg. Lite fasiliteter her som 
innbyr til lek og aktivitet hos elevene. Kunne enkelt vært satt opp 
diverse fasiliteter ved skolen og hallen, uten store kostnader. 

Har vært i kontakt med Trondheim kommune ved Roar Aas, Ola By 
Rise, Knut Kvaran m.fl. men har ikke kommet noe særlig videre med 
saken. Roar Aas har også vært med på befaring ved skolen.  

Har sendt brev til rektor om saken, da det skal være midler skolen 
kan søke om for slike tiltak. Rektor sier de ikke har fått noen midler 
de kan bruke på dette.  

Oppfølging: Kristin oversender brev/e-post hun har sendt til skolen 
om saken til FAU. FAU bruker dette som grunnlag for å lage en egen 
beskrivelse situasjonen som de legger ved forespørsel om 
oppgradering. Vil også legge med bilder.  
Tar opp i brukerråd 31.01. + sender eventuelt til andre enheter i 
kommunen som kan være aktuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merete 

 

Aleksander 

SFO-priser og 
frokosttilbud 

Aleksander har fått svar fra 3 andre nærliggende skoler med SFO, 
og de ser ut til å ha tilsvarende pris/mattilbud. Dvs ingen frokost 
servert, men det er mat etter skoletid på SFO. 

Begrunnelse for økning i kostpris er at prisen har ligget på samme 
nivå i lang tid, var derfor for lav nå. Frokosttilbudet ble fjernet ifm 
pandemien, men det er nå bestemt at dette ikke blir innført igjen 
pga ønske om å heller bruke mer bemanning på ettermiddag. 

FAU mener dette burde vært tydeligere kommunisert ut til 
foreldrene. 

Oppfølging: ingen 
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Varmt vann på 
dusjer Øvre bygg 

Rektor har videresendt dette til vaktmester, men ikke fått noen 
tilbakemelding. Tenker vi burde få svar enten før eller på brukerråd 
i slutten av måneden. 

Oppfølging: etterspør svar i brukerråd 31.01. om vi ikke får svar før 

 

 

Aleksander 

17. mai-tog Rektor har forespurt deltagelse på barnetog i Midtbyen.  

Foreslått å svare at vi må forholde oss til spørreundersøkelse utført 
i 2020, hvor det ble stort flertall for å ha barnetoget på Flatåsen 
hvert år. Det vil si at vi går bort fra praksisen med annethvert år på 
Flatåsen / Midtbyen.  

Oppfølging: FAU støtter forslaget.  

 

 

 

Aleksander  

 


