
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

 

Sak 1: Hva skal FAU være? 

Bindeledd mellom foresatte og skolen, om saker som vedrører elever og skolemiljø. Vi ønsker at det skal 

være mer samarbeid, i tråd med Trondheim kommunes oppvekststrategi Stein-Saks-Papir. For skolene sin 

del handler det blant annet om å formidle at alle voksne bør  være tydelige, varme og synlige voksne for 

alle ungdom i bydelen, i de situasjoner der  det er naturlige møter. Å delta på Natteravn, stille opp ved 

arrangementer på og i regi av skolen, engasjere seg i ungdoms fritid kan være eksempler på dette. 

FAU har et årshjul, som vi i inneværende år av naturlige grunner ikke har fulgt. 

FAU har følgende store oppdrag i løpet av et (normalt) skoleår: 

- Arrangere årsmøte på høsten, gjerne med temamøte (rus, oppvekstmiljø, MOT, digitale 

utfordringer, psykisk helse er eksempler på temamøter som har vært gjennomført) 

- Sammen med elevråd/skolen arrangere skolens nyttårsball (overgangen januar/februar) 

- Skaffe Natteravner til maidagene 

- Stille med noe å spise til elevene på 10.trinn etter vitnemålsutdelingen i juni 

- Være kontaktledd mellom skole og foresatte 

- FAU bruker å sende ut forespørsel om å bidra til FAU sin økonomi. Det er frivillig om man vil betale. 

Pengene brukes til avslutnigsmat for 10.trinn, samt at Markamusikalen kan søke om bidrag  

Sak 2: Nye roller 

- Gøril Holmvassdal ny FAU-leder 

- Vi ønsker tre fra hvert trinn til FAU  

- Vi bruker hjemmesiden for kontaktinformasjon og referater for FAU: 

https://www.trondheim.kommune.no/markaplassen-skole 

Sak 3: Rektors kvarter  

- God start på skoleåret, selv med pandemien lurende. Vi har flinke elever i så måte 

- Det er rolig og trivelig på alle trinn. Noen utfordringer med elever som ikke er enige vil vi alltid ha, 

men vi opplever at det jobbes godt og effektivt, og med varme i slike saker 

- Økonomien til skolen ok 
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-  Ved en eventuell coronasituasjon, ser vi for oss at hele trinn går i karantene  

Sak 4: Eventuelt 

- Rektor sender ut forslag til møtedatoer, hyppighet ca hver 5-6 uke, eller etter behov. Møtedager vil 

være klokken 18.00 på torsdager  
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