Referat FAU-møte Lilleby skole 5/12/2019
Til stede: Erling Olstad, Kristiane Lange, Miriam Pedersen, Audhild Moen Thune, Øyvind
Haugan Lien (ref.), Pål Morten Moe Nordli (sak 2).

Sak 1 Godkjenning av saksliste
Foreldreråd må diskuteres. Sak 2 er flytende. Ellers godkjent.
Sak 2 Åpen gymsal
Pål informerer FAU om åpen gymsal (onsdager klokka 18-19 for 1.-4.-trinn og 19-20
for 5.-7.-trinn).
Pål har hatt ansvar for åpen gymsal siden august 2018. Motivasjonen for å videreføre
tilbudet er at det er viktig at ungene har en plass (gratis og lavterskel) de kan treffes utenfor
skolen. Det er mange av de samme ungene som kommer hver gang, og oppmøtet er
varierende (5-50 unger). For å ha nok brukere av tilbudet hadde derfor vært kjekt om skolen
informerer/fronter åpen gymsal i skoletida/med plakater på inngangsdøra til skolen.
Det har den siste tida vært noen episoder der større unger utagerer i forbindelse
med dette tilbudet. FAU ønsker at alle unger skal være velkomne og ha det fint på åpen
gymsal, og da er det nødvendig med høyere voksentetthet enn det har vært til nå. Derfor
ønsker FAU at alle barn skal ha en voksen de kjenner godt tilgjengelig på åpen gymsal, både
på 1.-4.-trinn og på 5.-7.-trinn.
Vi viderefører tilstedeværelse av ungdomsskoleungdommer på åpen gymsal.
De som møter opp fra 7.-trinn er ofte i garderobene i stedet for oppe i gymsalen. De
har fått beskjed om at så lenge alt er i samme stand som før åpen gymsal kan de få være
der.
Sak 3 Revidere årshjulet
Oppdatert generelt årshjul:
-

Skolegårdsfest sent august/tidlig september
Halloween 31. oktober
Disko sent november
Julefrokost i desember (klassevis)
Juletrefest tidlig januar
Nyttårsball en fredag i januar
Foreldreråd sent januar/tidlig februar
Disko mellom vinterferie og påskeferie
Valg av nye representanter til FAU/foreldrekontakter foreldremøtet i mars/april.
FAU skal møte opp for å informere på 0.-klassemøtet
17. mai-arrangement
Lillebyfestivalen tidlig juni

-

Avslutning for FAU/foreldrekontakter i juni

I tillegg er det åpen gymsal omtrent hver onsdag. Først for 1.-4.-trinn og deretter for 5.-7.trinn.
Årshjul 2019/-20:
-

Disko 20. november
Julefrokost (klassevis) tidlig i desember
FAU-møte 5. desember klokka 1930
Juletrefest (1.-4.-klasse) 5. januar
FAU-møte 9. januar klokka 1930
Nyttårsball (5.-7.-klasse) en fredag i januar
Foreldreråd: Forslag om onsdag 29. januar eller 5. februar
Temaforslag: Stein saks papir
FAU-møte 6. februar klokka 1930
FAU-møte 5. mars klokka 1930
Disko 11. mars
FAU-møte 16. april klokka 1930
FAU-møte 7. mai klokka 1930
17. mai-arrangement
0.-klasseforeldremøte sent mai
Avslutning for FAU/foreldrekontakter i juni

Sak 4 Vedtekter
Vi har et utkast til vedtekter. Kristiane har forslag om at ei lita gruppe samles/jobber
med utkastet fram til det neste møtet slik at vi får stiftet FAU på møtet i januar. Kristiane tar
ansvar for at dette blir gjort før neste gang.
Det må kanskje redigeres slik at det ikke står for mange detaljer der.
Sak 5 Folkefest/Familiefest
Stein saks papir-markering av kommunal strategi på Voldsminne barnehage 11.
desember klokka 1700-1830. Kommunaldirektøren og Credo er blant annet representert.
FAU har fått spørsmål om å være representert. Arrangementet er for alle i Lilleby- og
Rosenborgområdet.
Miriam representerer FAU.
Sak 6 Grøt
Skolen vil arrangere grøtfest for ungene siste skoleuke i desember, og rektor har
spurt FAU om vi kan sponse dette.
FAU sponser dette arrangementet med inntil 2000 kr. FAU kan kjøpe inn grøt dersom
dette er greit for skolen. Kristiane spør rektor om dette er greit og organiserer innkjøp (som
må skje i god tid før arrangementet). Beregna pris er rundt 800 kr.

Sak 7 Informasjonssaker fra rektor
Fritidsklubb: Røde kors hadde dugnad onsdag 04.12 i barnehagen. Elevrådet og røde
kors har samarbeid om dette, og noen foreldre har meldt seg. På grunn av fritidsklubben tar
skolen renhold i lokalet over gymsalen. Det er enda uvisst hvor ofte fritidsklubben blir
arrangert.
Flytting av skolen i 18 måneder: Lilleby skole skal være på Brøset i 18 måneder fra
juni 2020. Lokalet over gymsalen blir også utilgjengelig i store deler av denne perioden.
Informasjon er allerede sendt ut i meldeboka, og mer informasjon kommer senere.
Bilder av elever på facebook: Flere barns ansikt har vært synlig på bilder lagt ut av
skolen på internett. Mange av bildene er nå fjernet, men foreldregruppa ønsker at skolen
skjerper rutinene for bildedeling i regi av skolen. Rektor tar saken med de ansatte.
Sak 8 Kommunikasjon
På 7.-trinn ble det arrangert julefrokost der noen foreldre mener det ble sendt ut for
lite informasjon i forkant. Det har også vært misforståelser om trinnarrangementer den siste
tida (mellom skole og foreldrekontakter). Kristiane snakker med rektor om hvordan
informasjon skal utveksles mellom FAU, foreldrekontaktene, skolen og skoleledelsen. Skal
alt gå gjennom møtene mellom Kristiane og rektor? Eller skal alt fra foreldrekontaktene gå
mellom Miriam og rektor, og alt annet mellom Kristiane og rektor?
Det haster å få på plass kommunikasjon om hvordan nyttårsballet skal arrangeres
(hvor, hvordan). Nyttårsballet er fredag 10. januar. Miriam er i dialog med Lademoen
bydelshus om generelt samarbeid om arrangementer den kommende tida. Forslag om å
invitere noen fra bydelshuset til FAU-møtet i februar.
Det er et ønske om at skriv/meldinger (i meldeboka) har noen ord i temafeltet og
overskriften om hva informasjonen/skrivet/meldinga gjelder. Kristiane tar opp dette med
rektor.
Sak 9 Foreldreråd
Tirsdag 28. januar er datoforslaget og stein saks papir er forslag til tema. Kommunen
har nå et videreutviklet opplegg.
Barnepass er ønsket. Forslag om at noen ungdommer + en ansvarlig voksen tar
dette. FAU skal klare å ordne med barnepass. Er lokalet ledig (dersom det er fritidsklubb
denne dagen)? Påmelding til barnevaktordning må sendes ut.
Skolen ordner med tolk. Bør organiseres bedre med tolkene enn sist (plassering,
hvordan koble tolkene med de som trenger tolk).
Invitasjon skal lages av FAU. Kristiane prater med rektor om hvordan sende ut dette.
Må sendes ut senest to uker før møtet.
Plan for gjennomføring av foreldrerådet utarbeides på FAU-møtet i januar. Dette må
skje i samarbeid med skolen.

Sak 10 Eventuelt
Oppmerksomheter: Det settes av inntil 1500 kr til oppmerksomheter før jul. Øyvind
ordner innkjøp.
Lyssetting av skolevei: Stjørdalsveien og ny gangvei mellom Stjørdalsveien og Lade er
mørke. FAU ønsker lys på disse veiene da disse brukes som skolevei. Erlend ser på saken. Ta
kontakt med Erling på e-post erling.olstad@gmail.com eller direkte med rektor dersom det
er mangler på skoleveien.
Kristiane etterspør informasjon om hvem som er avdelingsledere på skolen og hva
som er ansvarsområdet til disse.
Tidspunkt for neste FAU-møte er torsdag 9. januar klokka 1930-2130 i lokalet over
gymsalen.

