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2019-06-01

Byggesaken. Hele byggekomiteen er invitert for å gjøre
opp status.

YS/AT

Om informasjonsmøte: Hovedressursen, Stefan Reppe,
forlot salen etter en kort presentasjon hvor det ikke var
mulig å stille spørsmål. Spørsmål stilt til de andre ble
ofte besvart om at “dette må hovedressursen” besvare,
noe som gjorde at møtet veldig amputert.
Mye skal legges fram på neste bystyremøte
Det er mulig å komme med tilbakemeldinger fram til 15.
juni på reguleringsplanen.

Rambøll sammen med andre vant
arkitekt-konkurransen.

Byggekommitéen anbefaler at reguleringsplanen gjøres
“løsere” slik at arkitektene ikke begrenses.
Det er flere argumenter mot å bevare rød-bygget, som
pr. nå er anbefalt vernet i reguleringsplanen. Argumenter
mot er bl.a. at det vanskeliggjør inspeksjon sett fra
lærernes ståsted, forhindrer bedre løsninger for adgang
til ny parkering, samt at fjerning vil muliggjøre bedre
løsninger for gymsaler. Rehabilitering er også kostbart,
sammenlignet med å bygge nytt.
ROS-analysen fra Eggen Arkitekter nevner begrunnelsen
for verning av bygget.
YS jobber for idrettslaget med å utforme forslag for å få
2 halv-flater til gymsaler. Én mulighet kan være å bruke
Sunnland-skoletomten til dette formålet om det ikke lar
seg gjøre på Nidarvoll skoletomten.
Reguleringsplanen bør åpne for flere adkomster til
skolen, for å begrense bil-trafikken.
FAU ønsker å melde innspill om
Halv-flater - FAU ønsker 2 halv-flater
“Gymnastikkbygget” - bør rives for de mulighetene det vil
gi
Bydelsplanen for Sluppen - bør ta hensyn til friarealer
Positive til mengden grøntareal, og at cabo-tomten
brukes men vil åpne for at arkitektene ellers får frihet til
selve plasseringen
Tilkomster - Reguleringsplanen bør åpne for flere
tilkomster
Se vedlegg for mer utfyllende beskrivelse av disse.
Samtlige innspill ble stemt på og vedtatt.
Byggekomittéen - YS vil trekke seg fra byggekomittéen
og slutter også i FAU over sommeren. Komittéen
fortsetter arbeidet, men deltaker fra FAU vil ikke komme
inn i komittéen før til høsten da dette er skoleårets siste
FAU-møte.
AT tar kontakt med rektor og avdelingsleder for oversikt
over prosessen rundt rom- og funksjon-programmet.
2019-06-02

17. Mai - økonomi
Utgifter 27.253

KH

Inntekter 54.328
Resultat 27.075
KH var ikke tilstede, rapportering her ble derfor
begrenset til tall fra i år og ikke sammenlignet med
tidligere år.
2019-06-03

17. Mai - evaluering

AT

FAU-representanten som representerer et gitt
ansvarsområde (kiosk, kafé f.eks.) må ha bedre kontroll
på f.eks. lager-status.
Kake-salget ble dårlig grunnet fint vær - bør vurdere
løsning med noe salg ute.
Vaktene fungerte godt og oppmøte var bra
Premier - Løsningen med premier på alle poster
medfører mye avfall, med tanke på miljøet
Vi bør involvere elevrådet i dette for å finne en bedre
løsning. Dette vil også løse utfordringen med at noen
poster gikk tom “med en gang”.
Elevrådet kan involveres i hele skolegårdsfesten.
Vi gikk tom for servietter og pølse-papir (til å holde i).
Det må gjennomføres lager-telling av AT og KH før
sommeren.
2019-06-04

FAU - regnskap
Det ble en beskjeden fortjeneste etter 17. mai, som i
realiteten spises opp av midlene som tildeles trinnene.
Julegrantenningen ga et beskjedent tap.
Det er lagt fram et forslag om å begrense utbetalingene
til trinnene basert på dagens økonomi.
Prisene på julegrantenning bør tilpasses nivået rundt 17.
mai.
Bør eiendelene i gamle-gymsalen realiseres da rommet
uansett ikke brukes til utleie grunnet mugg?
Det er viktig å styrke økonomien til FAU, spesielt med
tanke på usikkerheten rundt bygge-prosessen.

AT

2019-06-05

FAU - oppsummering av året

AT

FAU har hatt 8 møter i skoleåret 2018/2019 inkludert
denne.
Har arrangert julegrantenning og skolegårdsfest 17. Mai.
Hoved-fokus dette året har vært byggesaken,
bydelsbasseng Moholt, trafikksikkerhet (bl.a.
Trafikk-sikkerhetsplan), bydelsplan Sluppen
FAU har også utdelt støtte til trinnene som har bedt om
dette. Trinnkontakter som har søkt har fått støtte til
dette.
FAU bør strebe etter å ha bedre kontakt med elevrådet i
årene som kommer.
2019-06-06

Innstilling av saker til det nye FAU
Idédugnad med trinnene rundt avvikling av
17.mai-arrangementene under bygging og senere med
ny skole
Skal vi delta i sentrum eller avvikle 17.mai lokalt
Er Tempe en aktuell lokasjon?
Bør eiendelene i gamle-gymsalen realiseres da rommet
uansett ikke brukes til utleie grunnet mugg?
Trafikksikkerhet - bør det lages opplegg for å motivere til
å gå til skolen, sykling til skolen? Informere om
parkering ved paviljongen.
Fotgjengerfelt i tilknytning til 55-bussen?
FAU og Internett - hvordan skal FAU kommunisere mot
skolen og foreldre, hvilke verktøy er akseptable å
brukes? Diskutér Facebook-grupper, Google Docs.
Ett FAU-medlem må inn i byggekommitéen.
Bydelsplanen Sluppen og byggesaken må følges tett
opp til høsten, da viktige avgjørelser taes kommende
høst.
Eventuelt

AT

Trafikksikkerhet - AT har samlet inn punkter og vil sende
inn dette innen den 20. Juni.
Innspill kan også meldes inn individuelt før 20. Juni, link
fins på FAUs Facebook-sider.

