Referat FAU-møte Lilleby skole 09.01.2020
Til stede: Audhild Moen Thune, Kristiane Lange, Miriam Pedersen, Magnus Henriksen Stensvåg,
Kathrine Slørdahl Skjærpe, Ane Sandtrø Lunheim, Øyvind Haugan Lien (ref.)

Sak 1 Godkjenning av saksliste
Godkjent.
Sak 2 Flytting til Brøset
Kristiane skal på befaring med rektor før foreldrerådet. Det blir bussing. Mer info kommer.
Sak 3 Mødregruppe
Rektor ønsker å starte mødregruppe. Dette innebærer å ha et aktivitetstilbud for mødre i
området for nettverksbygging. Rektor ønsker foreldre som kan starte dette, invitere til møter og
opprettholde tilbudet. Blir brukerstyrt.
FAU foreslår å vente til byggingen av skolen er ferdig slik at en har lokaler.
Sak 4 Utforming av Lilleby skole
Rektor hadde møte med byplankontoret mandag 06.01. Gjennomgang av informasjon fra
skolen til byplankontoret. Rektor ønsker innspill fra FAU om utforming.
FAU har fått følgende innspill fra foreldre:
- Ballbingen må bevares.
- Mindre asfalt, mer vann/gress/grønt/matter
- Dersom det skal settes opp lekeapparater ønskes det lekeapparater som er laget for
funksjonalitet/lek heller enn estetikk. Klatrenett, turnstenger/-ringer, klatrebru. Apparater som kan
brukes av alle uansett alder.
- Flere og mer skjerma toalettfasiliteter.
Kristiane og Magnus er invitert til møte om ny skole tirsdag 4. februar. De tar opp at det
burde være åpne møter om utforming der alle berørte personer kan møte.
Sak 5 Vedtekter
Gjennomgang av vedtektene. Vedtektene er vedtatt. FAU registreres i Brønnøysundregisteret
i løpet av den kommende tida.
Sak 6 Foreldreråd
Foreldrerådet er tirsdag 28. januar klokka 1800-2000 i gymsalen.
FAU skal informere om hvem som er representantene på trinnene og hvilke saker vi jobber
med for tiden (flytting, skolemiljø og skolevei). Presentere resultatene av hva som ble gjort i januar
2019 (blant annet fritidsklubb og flytting av Lillebyfestival). Det skal informeres om hvordan FAU
jobber (jevnlige møter), og også hva foreldrekontaktenes ansvarsområde er. 5. trinn mangler
representant.
Invitere Skoggruppa, Trygg/Lade, Strindheim skolekorps, Miljøagentene, åpen gymsal til å
informere, fritidsklubb. Audhild og Kristiane inviterer disse.

Rektor skal informere om Stein, saks, papir, flytting til Brøset og utforming av ny skole.
Nye utfordringer når flytting: Hvordan kan vi opprettholde godt skolemiljø og
aktiviteter/møter utenom skoletid. Gruppearbeid. Lage liste over fritidsaktiviteter. Audhild
Er i kontakt med Lademoen bydelshus. Kan ta kontakt med Verkstedhallen.
Øyvind lager PP-presentasjon. Navn på representantene bør stå.
Det bør snakkes i moderat tempo på grunn av tolker. Dette bør kommuniseres til de som skal
prate.
Sak 7 Eventuelt
Sjakk blir tirsdager i SFO-tida også i år. Tidspunkt ca. 1330 - ca. 1530. Samme fagperson som
før. Audhild formulerer et skriv med informasjon til foreldre som sendes ut snart. Oppstart 28.
januar. I første omgang blir det 10 tirsdager. Dersom dette blir et populært tilbud kan det utvides.
FAU dekker kostnadene til dette
Kodeklubb kan startes opp dersom noen initierer dette. Dersom du vil starte opp dette: Ta
kontakt med FAU.
Kommunikasjons- og informasjonsflytsprosjekt i regi av NTNU ønsker Lilleby som
samarbeidsskole. Ane forhører seg om dette.
Det er ytret ønske om et møte om sosiale medier. FAU foreslår at trinnene selv tar dette på
foreldremøter i samarbeid med lærerne. En hensikt med et slikt møte kan være at alle foreldrene på
trinnet blir enige om kjøreregler for sosiale medier på trinnene.
FAU kan bruke kontorlokaler som Ane disponerer til møter neste år.
Neste møte er torsdag 06.02 klokka 1930-2130. Miriam har sak om kompetanse.

