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

Møtenr:
5

Dato: 07.02.2019
Kl 20.00

Sted:
Gulhuset, Nidarvoll Skole

Navn

Initialer

Trinn

Rolle

Innkalt

Tilstede

Vidar Normann

VN

1

Sekretær

X

X

Kari Haugan

KH

2

Kasserer

X

X

Anders Teigen

AT

3

Leder

X

X

Yngve Sommervold

YS

4

Leder Byggkommité

X

X

Siri Halvorsen

SH

5

Nestleder

X

X

Mona Aunøien

MAI

6

Magne Andersen

MA

7

Saksnummer

Sak, arbeidsoppgave, forslag

Oppfølging,
ansvar

2019-02-01

Oppfølgingssaker
- Ingen saker å følge opp fra forrige gang

AT

2019-02-02

Gjennomgang økonomi
- Saldo 23.586,13
- Regning til blomster er ikke medregnet

KH sjekker
med
administrasj
onen på
skolen om
regningen
er sendt dit

2019-02-03

Trygg trafikk - hjertesone
- AT skal se på hva som er rapportert inn tidligere
og dagens status
- Odinsvei nevnes som problematisk av MAI, er
nevnt i tidligere møte. Rydding av fortau er blant
tiltakt som bør utføres
- FAU-medlemmene skal ta med tanker til neste
møte om problem-områder i sine nærområder
- Det holdes sykkelkurs i 4.klassen - kunne det
holdes tidligere?
- -VN skal skrive forslag på holdning til bruk av
sykkel, noe som kan vise at FAU anbefaler at

AT
forbereder
informasjon
om tidligere
lignende
saker.
VN skriver
anbefaling
til bruk av
sykkel

X

barna sykler til skolen når de er klar for det gjerne før 5. Klassen. Se på anbefaling fra Trygg
Trafikk om det fins. Spør om skolen har sagt noe
de siste årene? Kan knyttes til
“Beintoft.no”-kampanjen
2019-02-04

Siste nytt fra byggkommiteen
- Plangruppen hadde forrige møte 05.02 og er nå
ferdig.
- De 2 siste møtene har handlet om hvilke
funksjoner som skal plasseres sammen, med
eksempler fra andre nye skoler (f.eks.
Kolstad/Huseby)
- Det er gjort erfaringer fra de 3 nyeste skolene
bygd i Trondheim og arbeidet tar med seg det
som har fungert fra disse prosjektene - positivt.
- Det er beregnet at skolene har behov for 1 og ⅓
hall, men idrettslaget vil anbefale at det bygges 2
hele haller.
- “Rammer for plan” var i høst, som gikk bl.a. På
samlokalisering
- Det neste trinnet er “Rammer for program” som
går på dimensjoner - dette kommer i mars
- Så kommer bruker-tilbakemeldingsstadiet i mars
- Sær-interessenter (idrettslaget, korpset, Rotary,
m.m.) har møter og er med i prosessen, melder
inn ønsker
- Naboer, foreldre og andre vil også få mulighet til
å komme med kommentarer til forslag som
offentliggjøres
- Målet er fortsatt høsten 2023, med byggeperiode
fra 2021
- Interim-skole er fortsatt kommunisert å være
Brøset

2019-02-05

Foreldredeltagelse Solidaritetskveld
- Henvendelse fra skolen om FAU kan vurdere å
engasjere seg i solidaritetskvelden igjen fra
2019. Dette var tidligere etablert i årshjulet, men
FAU i 2016 vedtok å trekke seg fra dette
samarbeidet.
- Argumentene i 2016 gikk bl.a. på at det var
problematisk at arrangementet var obligatorisk
og utenfor ordinær skoletid. Siden det arrangeres
i regi av skolen og er i tilknytning skolens
opplegg.

YS

-

FAU ser ingen grunn til å reversere denne
beslutningen og opplever at avholding av
solidaritetskvelden de siste årene har gått like
bra som tidligere.

2019-02-06

Søknad om støtte fra 7. Trinn
- Se vedlegg
- Søknad fra 7. Trinn innvilges, på beløp 1.600,- De bes oppgi konto for innbetaling
Søknad om støtte fra 4. trinn
- De anslår behov for cirka 500,- FAU innvilger dette, utbetales etter bilag

KH

2019-02-7

Trondheim Kommune har planlagt et bydelsbasseng
- Rådmannen anbefaler Moholt, men politikerne i
formannskapet anbefalte Rotvoll i 2016.
- Bystyret i 2017 gikk inn for en løsning hvor både
Rotvoll og Moholt blir vurdert
- Et møte holdes på Viva Italia på Moholt mandag
11. februar kl 19 for FAU som er interessert i å
påvirke plasseringen i retning Moholt
- MAI stiller fra FAU
- Saken skal opp i bystyremøtet igjen i mars

MAI

2018-10-07

Eventuelt
- Ingen eventuelt saker

