Referat fra FAU-møte ved Lilleby skole 06.02.2020
Til stede: Audhild Moen Thune, Magnus Henriksen Stensvåg, Erling Olstad, Kristiane Lange, Rune
Olav Hoseth, Ane Sandtrø Lunheim, Miriam Pedersen, Aisha Darwish, Øyvind Haugan Lien (ref.)

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Godkjent.

Sak 2 Oppfølging av saker fra sist møte
Ane informerer om NTNU-prosjekt om kommunikasjon skole-hjem med fremmedspråklige.
Ane følger opp denne til neste møte.

Sak 3 Stifting av FAU
Må fylle ut stiftelsesdokument til Brønnøysundregisteret. Navnet blir FAU Lilleby. Kristiane
leder. Styret består av leder, kasserer, sekretær og nestleder.

Sak 4 Endring av vedtektene
Endring av §5 punkt 3 for å etterstrebe samarbeid og enighet også i framtida. Ny formulering
er:
-

FAU skal tilstrebe konsensus. Saker som krever votering, avgjøres med alminnelig flertall
av de fremmøtte. Lederens stemme avgjør ved stemmelikhet.

Endring av §9 for å både få trygghet og samtidig enkelhet i FAUs økonomisaker. Ny
formulering er:
-

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.
Leder og kasserer har prokura hver for seg.

Sak 5 Ombygging av Lilleby skole - B300
Magnus og Kristiane var på møte om ny utforming av arealene i Lilleby skoles bygg.
Lærerarbeidsplassene skal samles i sørenden av bygget. Bibliotek, skolekjøkken, K&H-rom og
bydelslokalet blir i underetasjen. Det er ikke bestemt om biblioteket skal være åpent (og
dermed en del av bydelslokalet) eller lukket. FAU ønsker størst mulig areal som kan lånes ut
til bursdager o.l., og dermed at det blir en åpen løsning på biblioteket og bydelslokalet.
Dersom lokalet blir for lite vil det ikke bli egnet til den bruken det er tiltenkt. Lillebyområdet
består av mange små boliger, og det er dermed viktig for barnefellesskapet i området at det
er plass til ett årstrinn med foreldre i lokalet. Kunne det vært foldevegger dersom en må ha
vegger?
I 1. etasje blir det administrasjon, personalrom, SFO, elevgarderober og klasserom.
I 2. og 3. etasje blir det personalarbeidsplasser, klasserom og elevgarderober.
I 4. etasje blir det klasserom, elevgarderober og noen foreløpig ubestemte rom (kanskje
naturfagsrom).

Det skal være flere møter (blant annet om uteområde) i nær framtid. FAU bør være
representert (i alle fall på møtet om uteområdet). Kristiane og Magnus møter dersom de
kan, og gir beskjed slik at andre kan møte dersom de ikke kan.
Sak 6: Bussing i byggeperioden
Det blir skolestart klokka 0900 og buss fra Lilleby 0830. SFO-buss tidligere. SFO-tidspunkt skal
opprettholdes tidspunktmessig (åpner 0715 og stenger 1630). Det blir omtrent 50-55 barn
per buss, og det blir minst en voksen per buss. Henteplass er ikke bestemt. Kommunen
ønsker innspill på egnede plasser. Det må være stort nok til at en buss kan snu uten å rygge,
og en plass der den kan stå en stund. Det er også behov for et lokale/område (noen
umiddelbare forslag som kan vurderes er: Lademoenparken/kirka, Trikkestallen, Jarlebanen,
Verkstedhallen, Barnehagen på Voldsminde, Buranbanen, Brakker, Lademoen bydelshus,
Stiklestadveien/Stjørdalsveien ved Finnes, Thomas von Westens gate, arealer bak
hemmeligskogen). Det blir en henteplass, og det er ønskelig at det blir nærmest mulig
skolen. Mer informasjon kommer ved et senere tidspunkt i og med at det gjenstår avklaring
av flere ting.
Utvalg som skal starte FB-diskusjon om egnede plasser så fort som mulig: Rune og Kristiane
Krav til plass er utearealer, innearealer, plass til buss, trafikksikkerhet. Frist for innspill er
ikke kjent, men det bestemmes av FAU at lista skal være klar innen torsdag 13. februar. Vi
starter en tråd på Facebook der vi kan diskutere steder. Kristiane sender endelig liste til
kommunen.
Kommunen ønsker at FAU skal arrangere en workshop for Lilleby/Lade om framtidig
skolestruktur for området i løpet av våren. Lilleby B300 vil være for lite om 5-10 år ifølge
prognoser. Kommunen vil være tilstede for å informere om muligheter. Skal Reina-tomta
brukes til skole? Ringve? Smelteverket? Ved Lilleby skole? Det er snakk om både barneskole
og ungdomsskole. Vil en ha flere små skoler/nye skolekretser eller ha større skoler?
I første omgang ønsker kommunen et planleggingsmøte (tirsdag 25. februar 2020 klokken
1930 over gymsalen) med FAU og relevante aktører/velforeninger o.l. i nærheten. Senere
blir det et åpent møte for området. Svartlamoen beboerforening, Lademoen velforening,
FAU i alle barnehager i området og Lilleby FAU kan være mulige deltakere på både
planleggingsmøtet og workshopen. Ane tar kontakt med Lademoen BHGs FAU, Miriam
Voldsminde BHGs FAU, Øyvind DMM BHGs FAU.
Burde noen andre enn Lilleby FAU (kommunen eller andre) organisere workshopen? Lilleby
FAU har mange saker for tiden.

Sak 7 Evaluering av foreldreråd
Ser ut som mange foreldre er opptatt av å ha lokaler til bursdager, klassesamlinger o.l.
tilgjengelig i Brøsetperioden. Kristiane har begynt på en kartlegging av mulige lokaler
(Lademoen bydelshus, Laugsand bydelskafe, gymsalen i gamle Lademoen skole, EC Dahls
bryggeri, Strandveien 43?, Verkstedhallen, lokaler på Voldsminde, brakker på tomt areal bak
hemmeligskogen). Flere bygårder har også selskapslokaler.

Det ble kanskje brukt for mye tid på Stein-saks-papir-innslaget? Kanskje skal FAU disponere
mer av tiden selv på foreldrerådene? Det var 92 frammøtte, noe som er et godt oppmøte
sammenliknet med tidligere år. Gruppearbeidet fungerte fint.

Sak 8 Eventuelt
Det finnes ingen med kompetanse for utredning av barn med dysleksi på skolen, selv om det
finnes barn som skulle hatt utredning for dette. Ett barn skulle utredes i løpet av januar, men
foreldrene har ikke hørt noe. Kan skolen leie inn slik kompetanse? Saken blir tatt opp i
brukerrådet mandag 10. februar.
FAU har fått innspill om at det er vanskelig å finne kontaktinformasjon til FAU. Kontakt-epost: fau.lilleby@gmail.com
Kunne en hatt en lokal plass for deling av brukte uteklær ved Lilleby skole? Det er observert
at flere barn ikke er hensiktsmessig kledd (både på skole og på f.eks. turer i regi av
skoggruppa). Det finnes allerede utlån av fritidsutstyr. Kunne klær også inngå i forbindelse
med dette (eller med mødregruppe?). Kunne det også informeres med bilder hvordan en
skal kle seg etter været?
Angående skademeldinger i forbindelse med personskade i skoletida: Skal foreldre ha/få
tilgang til dette? Noen har fått dette i posten i etterkant av skade.
Kontaktlistene på Meldeboka er lite komplette. Saken blir tatt opp i brukerrådet kommende
mandag.
Neste FAU-møte er torsdag 5. mars klokka 1930.

