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Møtenr:
2

Dato: 03.10.2019
Kl 20.00

Sted:
Gulhuset, Nidarvoll Skole

Navn

Initialer

Trinn

Rolle

Innkalt

Tilstede

Vidar Normann

VN

2

Sekretær

x

X

Magnus Thrane

MT

1

Anders Teigen

AT

4

Leder

x

X

Lasse Pedersen

LP

3

Kasserer

x

X

Siri Halvorsen

SH

6

Nestleder

x

X

Ingrid Brøske Selvig

IBS

5

Bente Ofte

X

X

7

Saksnummer

Sak, arbeidsoppgave, forslag

2019-10-01

Oppsummering infomøte byggesak

Oppfølging,
ansvar

2-mannskomite rundt forslag om å la 1.-4. Trinn gå på
Sunnland i interim-tiden - sjekk med andre skoler som
har hatt lignende situasjoner.
Lurt om FAU kan undersøke hvordan forholdene på
Brøset faktisk er, ta turen og ta bilder.
2019-10-02

Statusoppdatering Bydelsplan Sluppen
Høringsuttalelsen er sendt inn, og vil også bli sendt til
kommunestyret etter høstferien.
AT har skrevet innlegg på vegne av FAU i
Adresseavisen.

2019-10-03

Trafikksikkerhetsdag
Organisering av trafikkvakter, vaktlister
FAU lager skriv om trafikksikkerhet og skolevei

Alle

Ingrid har forsøkt å få kontakt med Trygg Trafikk for
bistand med å avholde Trafikksikkerhetsdag, uten hell.
MT og LP sjekker med butikker som sponsorer av
reflekser.
I forhold til vaktlister ser man for seg 6 plasser som
anses som problematiske hvor man kan ha
tilstedeværelse.
AT skriver på Facebook om intensjonene.
Foreslår onsdag 23. oktober for å unngå å gjennomføre
på en tirsdag hvor barna har kortere dager.
Alle som deltar bør ha på refleksvester.
2019-10-04

Introduksjon til FAU brukerhåndbok
Faste arrangementer.
Diskutere hva som skal videreføres, evt ønsker om
endring.
FAU-medlemmene skal se gjennom brukerhåndboken
og komme med kommentarer utover høsten.

2019-10-05

Valg
Innstilt:
Anders Teigen til å fortsette som leder, Vidar Normann
fortsetter som sekretær, og Siri Halvorsen fortsetter
som nestleder.
LT velges til kasserer.
LT kan ha hovedansvaret for 17. Mai, sammen med SH

2019-10-06

Ansvarsforhold ved bursdagsarrangement i
Gamlegymsalen.
Brannalarm og utrykning utløst. Hvem tar regningen?
Info-skriv til lånere av gymsalen som bør forhindre nye
utløsninger, i tillegg kreve “kontrakt” som lånere signerer
på ved leie av lokalet.
FAU foreslår mindre økning av gebyret for å dekke deler
av eventuelle nye utrykninger.

2019-10-07

Informasjon om Elevundersøkelsen og
Foreldreundersøkelsen, etter henvendelse fra
Avdelingsleder Hans Lervik
AT informerte.
Eventuelt
FAU skal informere om dette på sine sider;
https://www.nrk.no/trondelag/fylkeskommuner-gir-ut-gr
atis-sekker-som-mange-kaster-etter-ett-ar.-na-sendes-se
kkene-til-kongo-1.14712508?fbclid=IwAR1hfhPSMYbQg
MjnTSZln9mJy-laj3QaOGvyWQqQXuN0XIZ_S0q0AQKpu
FI

