Referat fra FAU-møte ved Lilleby skole 07.05.20
Til stede: Ane Sandtrø Lunheim, Miriam Pedersen, Magnus Henriksen Stensvåg, Kristiane Lange,
Audhild Moen Thune, Øyvind Haugan Lien (ref.).
Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Godkjent.
Sak 2 Oppfølging av saker fra forrige møte
Ønske om å få en litt mer utfyllende tekst i saken om digitale hjelpemidler i referatet fra sist
møte.
Sak 3 LARK – Gjennomgang av nye planer for uteområdet på Lilleby skole
Magnus og Kristiane har vært på møte med planleggingsgruppa for det nye uteområdet.
Skuret og gulhuset blir ikke flyttet 7m, men ca 3-3,5 m, inn i skolegården. Lille by er skalert
ned slik at prioriteringslista er unødvendig. Alt kan trolig gjennomføres innenfor
budsjettramma. I området bak gymsalen får en en sykkelbane med dyrkemuligheter. Halv
basketbane og ballbinge og klatrestativene som står der i dag. Lyssetting i hemmeligskogen.
Kaninhullene, noen klatrestativ og område med mulighet for gapahukbygging, bålplass og
liknende. Deler av området får gjerde rundt seg, og det blir en del sykkelstativ. I skolegården
blir det en «Lille by» med blant annet trampoliner, klatrestativ og en scene. I området lengst
sør i skolegården blir det sykkelparkering og grøntområde. Klatrestativet forsvinner.
FAU er fornøyd med den siste planen for skolegården som er lagt fram, og vi føler at våre
synspunkter har blitt hørt i prosessen med utvikling av denne planen.
Sak 4 Innherredsveien 96 (HUNT-lokalet)
Kristiane var på befaring i HUNT-lokalet med skoleledelsen. Lokalene er store og fine, og kan
brukes både til varmestue for SFO den siste timen av SFO-tiden, midlertidig bursdagslokale
og foreldremøter. Uteområdet er også relativt stort, og en ser på muligheter for å sperre av
deler av uteområdet slik at det kan brukes til lek. Bussene kommer trolig til å gå fra
parkeringsplassene langs kirkegården.
Sak 5 Gjenåpning av skole for 1.-4.-trinn
Skolen synes åpninga har fungert godt med tanke på smittehensyn. En bekymring fra skolens
side er at mange elever enda ikke har kommet tilbake til skolen. Dette kan skyldes at
kommunikasjonen ut til foreldrene ikke har vært perfekt med tanke på formuleringer og
mengde. FAU mener det er viktig at informasjonen som går ut til foreldrene kommuniseres
og forklares på en enkel og tydelig måte.
Foreldregruppa har inntrykk av at oppstarten har gått bra med tanke på at ungene føler seg
trygge og ivaretatt, og at smittevernhensyn og rutiner knyttet til dette fungerer fint.
Det har vært mye uteskole, og foreldregruppa har inntrykk av at det i mindre grad foregår
undervisning og i større grad «lek» og fokus på smittevern for tiden. FAU mener det kan
kommuniseres bedre fra lærerne hva som inngår i uteaktivitetene, og hva som er
læringsmålene for dagene. FAU har inntrykk av at det er forskjeller mellom trinnene med
tanke på slik kommunikasjon og med tanke på læring i uteskole. Spesielt håper FAU at
oppfølging og kommunikasjon ut til alle foreldre som ikke behersker norsk blir tatt på alvor,

da flere har fått inntrykk av at barn av minoritetsspråklige foreldre i mindre grad møter på
skolen etter oppstarten i april. Foreldregruppa på 1.-trinn er meget fornøyd.
Sak 6 Framtidig skolestruktur
Kommunen ønsker innspill på utviklingen av framtidig skolestruktur i Lillebyområdet. FAU
ved Lilleby skole har mye å gjøre for tiden, og har ikke kapasitet til å arrangere workshop. Vi
kan imidlertid bistå med utsending av informasjon og spørsmål til «hjemmeworkshop» slik at
bydelen kan tenke, reflektere og diskutere hjemme/i lokale grupper. En kan håpe at dette vil
gjøre at det kan komme innspill om utvikling av området til kommunen. Kanskje kan
kommunen lage en kort spørreundersøkelse som kan sendes ut, og at vi kan distribuere
denne? Kristiane informerer kommunen om at FAU er interessert i å være en del av
prosessen, og hva vi kan bidra med.
Sak 7 Høring om nytt ordensreglement
Fristen for høringen er 15. mai. I FAUs interne disk ligger det dokumenter FAUrepresentantene kan se over, og dersom noen finner noe i disse dokumentene som en bør ta
tak i tar vi det derfra.
Sak 8 Eventuelt
17. mai-arrangementet og -planlegginga utgår i år. FAU foreslår at Lillebyfestivalen blir
nedskalert i år, og vi foreslår at skolen planlegger og gjennomfører «festivalen» dersom
skolen ønsker dette. Kanskje kan det gjennomføres digitalt, og at for eksempel innslag fra
trinnene streames eller filmes og sendes til foreldre?
FAU kan bidra med noe, enten i denne forbindelsen eller i forbindelse med skoleavslutning.
Kristiane hører med skolen om Lillebyfestivalen og avslutning, og skolens og FAUs roller i
dette.
Kristiane spør skolen om FAU-lagerets innhold kan plasseres i HUNT-lokalet, og om vi skal
bidra med noe knyttet til bursdagslokalet. Skoggruppa har også noe utstyr. Kan dette flyttes
enten til HUNT-lokalet eller til Brøset?
Neste FAU-møte blir torsdag 4. juni klokka 1830. Sommeravslutning for FAU blir samme
kveld på Jossa.
Forslag til saker til neste møte: Organisering av sommerens SFO. Informasjon om HUNTbygget. Rydding av FAUs lager. Sommeravslutning for FAU. FAU-representant fra kommende
1.-trinn.

