Referat fra FAU-møte ved Lilleby skole 04.06.2020
Til stede: Audhild Moen Thune, Magnus Henriksen Stensvåg, Erling Olstad, Kristiane Lange, Kathrine
Slørdahl Skjærpe, Ane Sandtrø Lunheim, Miriam Pedersen, Pia Merete Gran, Øyvind Haugan Lien
(ref.)

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Godkjent.

Sak 2 Oppfølging av saker fra forrige møte
Kristiane skal spørre rektor om:
-Lillebyfestivalen
-Lagring av skoggruppa sine ting
Høring om nye skoleregler for elever i grunnskolen i Trondheim: De innvendingene FAU hadde ble
nevnt av omtrent alle andre som hadde sendt inn høringssvar, og derfor ble det ikke utarbeidet et
høringssvar fra oss.

Sak 3 Referansegruppe for medvirkning i Fremtidens skolestruktur ved Lademoen/Lilleby
Vidar Kvamstad ønsker ei gruppe på omtrent 10 personer som skal komme med innspill om
framtidens Lademoen/Lilleby. Kristiane har gjort et forsøk på å sette sammen ei slik gruppe, men det
ble ikke mulig å gjennomføre en slik medvirkningsprosess nå før sommeren. Dette blir tatt opp igjen
til høsten, og kommunen har da trolig ideskisser som kan diskuteres i gruppa.

Sak 4 Flytting og bussing til Brøset
Intet nytt i og med at smitteverntiltakene for høsten fortsatt ikke er kjent. Håpet er at hvert trinn får
én buss, og det er også mulig at hvert av trinnene får ei brakke hver eller liknende slik at
smittevernkrav enkelt kan overholdes.
Rektor skal ut i permisjon fra høsten av, og Nils Ola Aspaas blir konstituert rektor i
permisjonsperioden. Rektor vil fortsatt ha en rolle i planlegging av nyskolen.
FAU mener at det raskt bør sendes ut informasjon om hvordan skole, SFO og bussing organiseres til
høsten. FAU mener også at det bør legges en plan for hvilken, når og hvordan informasjon knyttet til
flytting skal kommuniseres til foreldre, da FAU har inntrykk av at foreldregruppa ikke har fått
tilstrekkelig informasjon.

Sak 5 Valg av FAU-representant for 1.trinn
11. august blir det et møte med de kommende førstetrinnselevene og -foreldrene på dagtid på
Brøset. FAU kommer til å være representert for å informere om foreldrearbeidet på skolen, og FAUrepresentanter og foreldrekontakter må velges.

Sak 6 Gult beredskapsnivå - status ved Lilleby skole
Det er nå lavere beredskap med tanke på smittefare på skolen, og både skolen og FAU har inntrykk
av at ting fungerer fint.

Sak 7 SFO i sommer
Foreløpig informasjon er at de to første ukene av SFO i sommer blir på Lilleby, og resten på Brøset.
Det blir totalt tre kohorter; To kohorter for første og andre trinn, og én for tredje og fjerde trinn.
Programmet for sommeren og informasjon om ordningen med skyss og Brøset kommer i uke 24.

Sak 8 Eventuelt
Det settes av inntil 1100 kroner til oppmerksomheter før sommeren.

