Referat FAU-møte 16.04.2020
Til stede: Miriam Pedersen, Kathrine Slørdahl Skjærpe, Erling Olstad, Kristiane Lange, Audhild Moen
Thune, Øyvind Haugan Lien (ref.)

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent!

2. Informasjon fra møtet om uteareal
Flytting av skur og gulbygg omtrent 7m inn i skolegården på grunn av anlegging av gangog sykkelvei. Dette er vedtatt. Kommunen har satt krav om at arbeidet med gang- og
sykkelvei utføres mens skolen er på Brøset.
Planen som ble presentert har ti delprosjekter, og FAU mener det er mange gode
elementer i den, blant annet ballområdet, hemmeligskogen, kaninhullområdet, og
gapahuk- og bålplassområdet (alt på baksiden av gymsalbygget). Lille-byen er også en
god ide, men vi mener at den ikke bør være førsteprioritet budsjettmessig og at den ikke
bør plasseres midt i skolegården. En bedre plassering av mener vi er i hjørnet nærmest
Lilleby stasjon eller i hjørnet ved hemmeligskogen. Meningen vår om prioriteringa av
Lille-by budsjettmessig er at vi mener mange av de andre områdene, spesielt på
baksiden av gymsalbygget, er områder som vil skape et stort og helhetlig skoleområde,
og at disse derfor bør prioriteres.
Det er fortsatt uklart hvordan parkeringsplasser/av- og påstigning vil utformes ved skolen.
FAU vurderer å komme med innspill om at det må lages en plan for en trafikksikker
løsning for av- og påstigning og parkering ved skolebygget.
FAU ønsker kostnadsoverslag på de 10 delprosjektene, og skriver også en uttalelse om
utforming av skolegården. Uttalelsen sendes til kommunen og arkitekten.
FAU ønsker avklaring angående tenkt bruk av Jarlebanen. Regnes dette fortsatt som en
del av skolens areal?

3. Status ombygging / flytting / bussing / Brøset
Det er bestemt oppmøteplass for bussen til Brøset: HUNT-bygget i krysset
Innherredsveien – Thomas von Westens gate. HUNT-bygget blir muligens ei varmestue
som kan brukes av SFO i kortere perioder. Bussoppstilling blir muligens langs Thomas
von Westens gate. FAU jobber for å få bruke bygget til bursdager o.l., men dette er
fortsatt uklart.
Skolen og kommunen bestemmer trolig i fellesskap timeplan og busstider.

4. Erfaringer med hjemmeundervisning
Noen av småtrinnene ønsker bedre oppfølging, tilpassing og strukturering av
undervisning. Kan det være mulig å få til både mer videoundervisning/prat og mer

aktivitet? FAU ønsker på bakgrunn av dette at det hver dag er en form for undervisning
der det er direkte kontakt mellom lærere og elever.
Flere opplever også noen utfordringer med bruk av digitale læringsressurser. Kanskje
kunne det være greit med mer undervisning om bruk av de digitale verktøyene som
brukes i undervisninga for tida?

5. Eventuelt
a. Bank
Det er opprettet en bedriftskonto i Sparebank 1 med gunstige betingelser. Vipps
blir oppretta i nær framtid.
b. Rydding i kjelleren
Hvor og når skal det ryddes? Og hvor skal tingene til FAU plasseres? Dette blir
sak på neste FAU-møte (7. mai).

