MØTEREFERAT - FAU Nidarvoll skole
FAU Nidarvoll
Skole
Org.nr. 916 623 062

Møtenr:
2

Navn

Initialer

Vidar Normann

Dato:
04.10.2018

Sted:
Gulhuset på Nidarvoll Skole

Trinn

Rolle

Innkalt

VN

1

Sekretær

X

Kari Haugan

KH

2

Kasserer

X

Anders Teigen

AT

3

Leder

X

Yngve Sommervold

YS

4

Siri Halvorsen

SH

5

Nestleder

X

Mona Aunøien

MAI

6

Magne Andersen

MA

7

Saksnummer

Sak, arbeidsoppgave, forslag

Oppfølging,
ansvar

2018-10-01

Orientering ved rektor Jan Tilset Larsen.

JTL

Tilstede

Arbeid på brakkene til første trinn. Lekeområde med disse og
sand. Gym på Utleira. Temainndeling av undervisning.

JTL sjekker med vaktmester om kabeltrekk til julegran.
2018-10-02

Gjennomgang av Brukerhåndbok og årshjul.

AT

2018-10-03

Valg av nestleder, kasserer og sekretær. Fordeling av
ansvarsområder.

AT

Nestleder: Siri Halvorsen, Kasserer: Kari Haugan, Sekretær:
Vidar Normann
2018-10-04

Gjennomgang av økonomi og ansvarsovertakelse fra
foregående FAU.
Leder har tilgang til FAU sin Vipps-konto, kasserer skal også
få tilgang. Venter på tilgang til digitale filer ("arkivet") fra
Ragnhild. Leder har fått nøkler til Søppelanlegg og
universalnøkkel til skolen (deriblant lageret bak festsalen). Og
til skap ved gamle gymsal hvor det fins kaffekanner.
Gjennomgang økonomi og tilskuddsrammer for trinnene.

AT

2018-10-05

Orientering/Videreføring av saker fra tidligere år. Dugnad i
Smidalen, Gym i Utleirahallen, Elevrådets trivselskampanje.
Kom det noe ut av disse sakene?

KH, YS, MA

Kari følger opp dialog med kommunen om hva som skjer med
Smidalen. Sak om gym i Utleirahallen lukkes da det ikke er
kommet videre innspill. Elevrådets trivselskampanje ble
rapportert til brukerrådet - sak avsluttes.
2018-10-06

Siste nytt fra byggekommiteen

YS

YS leder byggekommitten som FAU opprettet i fjor og er med
i Plangruppen sammen med rektor på Nidarvoll og andre. De
har en facebook-gruppe som heter "bydelen min" som
FAU-medlemmer kan bidra til å dele med trinnene sine. YS
har vært på flere befaringer og det vil bli tatt flere avgjørelser i
et formannskapsmøte 23. oktober. Spørreundersøkelsen om
samlokalisering mottok 325 svar hvor 90% besvarte at de
ønsker separate skoler på separate lokasjoner - dette vil
byggekommiteen legge frem for formannskapet. Det har
kommet én tilbakemelding fra én foresatt om at
spørreundersøkelsen var tendensiøs og kortfattet - den
tilbakemelding ble besvart av YS. byggekommiteen er blitt
bedt om å gjennomføre en interessentanalyse, link blir lagt ut
på intern FAU Facebook-gruppe
2018-10-07

Innkommet sak: Trafikksikkerhet Odins veg.

AT

Innmelder fikk beskjed fra etater i kommunen 7/9 i år om å ta
saken via FAU på skolen og har også kontaktet FAU på
Sunnland barnehage. Avstand mellom fartsdumper er langt
høyere enn tillatt mener innmelder, fortau er for smale til at
flere kan gå i bredden samt at busker og parkering flere
plasser gjør faktisk tilgjengelig gåplass enda mindre. FAU på
Nidarvoll er positiv til tiltak som hever trafikksikkerheten til
barn på skolen og ønsker å holdes oppdatert i saken av FAU
på barnehagen og deltar gjerne i møter.
2018-10-08

Innkommet sak: Forespørsel fra 1. trinn om støtte til
adventstur

AT

Innmelder ber om midler til adventstur til Sverresborg. FAU
kan informere om at hvert trinn har cirka 1600kr fra FAU hvert
år og ber innmelder henvende seg til trinnskontakten for 1.
trinn for å eventuelt bruke disse midlene til denne turen.
2018-10-09

Julegrantenning. Gjennomgang av evalueringen fra i fjor.Dato
må settes, og korpset må kontaktes.
Korpset foreslår 2. desember etter kl 16 grunnet annet
oppdrag - FAU foreslår kl 17. Basert på tilbakemeldinger fra
tidligere år foreslås det "raskere" sanger som "På låven sitter
nissen" og bruk av forsanger. Julenisse bør være en del av

AT

arrangementet - se på tidligere år (eldre enn i fjor) i forhold til
vurdering av hva slags gave nissen kan dele til ungene. Sak
holdes åpen.

