
 

Møtet gjelder FAU-representanter 

Dato 4.desember 2019 

Tid 18.00 – 20.00 

Sted Personalrommet Nyborg skole 

Til stede Hilde Merete Larsen, Torkel Haugan Hansen, Even Holte, Ida Stavnesli, Kåre Moum 

Forfall Arnhild Staal Pettersen, Ingeborg Hov, Marit Galaaen 

 

1. Velkommen ved Hilde 

Møteinnkallelse godkjent 

2. Juleavslutning 

Arrangementene er i gang. Vellykket for 2.trinn. Ulike løsninger i forhold til loddsalg og 

premier. Fin mulighet til å få inn noen penger i «trinnkassa».  

 

3. Åpen skole. Fire vellykket arrangement i høst. 

Fortsatt en del spørsmål om arrangementet, men gode tilbakemeldinger på informasjon 

sendt ut av FAU-representant.  

 

4. Barnas scene 

Veldig positivt arrangement i regi av elevrådet. Skolen jobber godt for å bevare det som et 

fellesskapsarrangement og unngå fokus på prestasjon.  

 

5. Temakveld 

Forslag om at vi arrangerer et tema knyttet til «stein saks papir». Eksempler og 

konkretisering av hva «stein, saks papir» er, og hva vi som foreldre ved Nyborg skole kan 

bidra med. Torkel forhører seg om aktuelle foredragsholdere og innfallsvinkel til temaet.  

Ønskelig at det arrangeres temakveld så tidlig som mulig på vårhalvåret, gjerne i februar evt i 

begynnelsen av mars.  

 

6. Økonomi 

Det er ikke mottatt tilbakemelding fra revisor. Når regnskapet er godkjent, skal det sendes 

bekreftelse på dette til foreldreråd. 

«Åpen skole – arrangementene» i høst har gått i pluss ca 3700kr totalt. 

Budsjettet er endret jmf innspill i foreldreråd. Budsjettet godkjennes.  

Det ønskes en diskusjon i et senere møte, når flere representanter er tilstede, angående 

tradisjonen å gi 10 000kr i gave til hjelpeorganisasjon. 

 

7. Søknad om støtte fra «Samfunnsutbytte Sparebank 1» til klatrevegg er innvilget, men kun 

med 20 000kr. Even undersøker premissene for bruk og utbetaling. 



Andre støtteordninger må vurderes. Klatreforbund, organisasjoner, foreninger eller idrettslag 

Hilde/Even følger opp.  

 

8. Planlegging av 17.mai er ikke helt i gang, men det er sendt ut påminnelse til trinnkontakter 

4.trinn. 

 

9. Årshjul er ikke oppdatert for 2019/2020. Handbok for FAU er heller ikke oppdatert. Ida skal 

revidere handboka før neste møte. Tidligere representanter i FAU har laget gode og 

innarbeidete dokumenter og systemer for FAU-arbeidet. Det er viktig at disse oppdateres og 

vedlikeholdes slik at FAU-arbeidet kan videreføres uten for mye ressursbruk. 

 

10. Rektor informerte kort om «stein, saks og papir», om tiltak for barnefellesskap på skolen, og 

tiltak for voksenfellesskap. Det jobbes med forbedring i gjennomføring av foreldremøter. 

Gode evalueringer fra høstens møter. Det er laget mal for gjennomføring av foreldremøtene 

der kommunikasjon mellom foreldre og skolen, og mellom foreldre skal stå i fokus. Antall 

barn ved Nyborg skole er synkende, anslagsvis ca. 250 neste skoleår. Dette sammen med 

andre faktorer gjør at økonomisituasjonen ved skolen er krevende. 

 

Eventuelt 

Referat fra brukerråd mandag 2.des. der tema var Barnas scene, skolejogg, enhetsavtale og 

klimaoppfordring om gave-gjenbruk. Fint engasjement fra elevene i møtet.  

 

Oppfordring om å sikre at alle bursdagsinvitasjoner når frem. Eksempel fra annen skole der 

foreldre ikke var på facebook og barnet aldri ble invitert i bursdag. Slik vil vi ikke ha det på 

Nyborg skole. 

Henvendelse fra 3.trinn ang at det ikke er tatt klassebilder i år. Det er tatt klassebilde av 

1.trinn, og vil bli tatt av 7.trinn til våren.  Årsaken til at det ikke er tatt klassebilder av alle 

trinn er tidsbruken. Det skal sannsynligvis byttes firma/fotograf igjen til neste år.  

 

 

 

 

 


