
 

 

 
 
 
Møtet gjelder FAU-representanter 

Dato 16. januar 2019 

Tid 18.00 – 20.00 

Sted Personalrommet Nyborg skole 

Til stede Hilde Larsen (FAU-leder), Pål Gundersen (vara 7. 
trinn), Torkel Haugan Hansen (5. trinn), Ida 
Stavnesli (4. trinn), Ingeborg Hov (vara 6. trinn), 
Even Holte (1. trinn), Tone Fridén (2. trinn), Kåre 
Moum (rektor 

 

 

1. Godkjenning av møteinnkallelsen 

Møteinnkallelse godkjent. Gjør om på rekkefølgen på punktene på grunn av at rektor må dra tidlig. 

 

2. Informasjon fra FAU-leder 

Har fått en spørreundersøkelse som skal besvares av FAU. Fikk ikke tid til å gå gjennom dette på 

møtet. 

 

3. Økonomi 

Økonomiansvarlig ikke på møtet. Kort oppsummert inntekter og utbetalinger fra åpen skole gjør at 

arrangementene nå går med underskudd. Diskusjon om det er nødvendig å ha innleide aktiviteter 

hver gang, noen opplever det som et press å ha noe. Er det intensjonen at det skal gå i null eller er 

det greit å gå i minus? 

Ansvarlig sender ut informasjon og forespørsel til trinnkontaktene om vårens arrangementer. Tas 

også opp med elevene i brukerråd. 

Alle nye prosjekter koster penger for eksempel klatrevegg som det er kommet inn forslag om. Rektor 

må uansett sjekke med Trondheim Eiendom om det er mulig å få lov -  ellers god idé. Prosjektet må 

sikkert også godkjennes av noen når det gjelder sikkerhet. Even snakker med forslagsstiller om hva 

det egentlig kan komme til koste. Rektor sjekker med byggeier.  



Forskjell på prosjekter og økte utgifter som blir permanente og som kommer igjen hvert år – til 

forskjell fra engangssummer/utlegg 

 

4. Oppfølging av 17. mai 

Har vært møter med trinnkontakter og det blir snart kalt inn til møter med gruppene. 

Kafesalget stort sett likt. Og loddsalg med eventuelt litt annen type profil på premieringen på 

stasjonene (fiskedammen etc) under rebusløpet for å sikre et mer miljøvennlig arrangement. 

Spørsmål om det er mulig med økt bidrag fra FAU sum til bedre premier på 17. mai-arrangementet. 

 

5. Informasjon fra rektor 

Skolesekretær har tre måneder permisjon for å gjøre en annen jobb, avdelingsleder syk og diverse 

annet fravær gjør at situasjonen er krevende akkurat nå. Litt rokeringer på personal for å få ting til å 

gå opp pluss litt vikarer – det koster også penger. Rektor har en jobb å gjøre med dette, skolen hadde 

også med seg et underskudd fra 2018. 

Stabilt personale ellers. Klare med hvem som skal ta imot høstens førsteklassinger slik at de kan møte 

de nye elevene på innskrivinga. 

7. trinn opptro for andre rektorer på samling for Trondheim kommune, stor suksess. Årets SFO-

musikal for 4. trinn er også i rute. 

Innspill fra Pål: Hva kan gjøres for å hjelpe elever med lese- og skrivevansker og andre diagnoser 

tidligere? Høre mer på foreldrene og gjøre klart hva som er deres rolle. Gi informasjon om dette 

tidligere. 

Rektor: Jobber sammen med BFT (barne- og familietjenesten) med jevnlige møter om dette. Vi 

prøver å være tidlig ute. Allerede i 1. trinn for dagens elever. Men det kan ta opptil flere år før skolen 

og foreldrene er enige om hva som er problemet og hva som skal gjøres. Veldig opptatt av elevene 

som strever. 

Spørsmål om utbygging av garderobene. Rektor: Begynner i mars og er ikke ferdig før til sommeren. 

 

6. Klatrevegg og skatepark 

Klatrevegg er diskutert i tidligere punkt – FAU positive til å utrede dette. 

Forslag om å lage en form for skatepark på håndballbanen som i dag er lite brukt. Skal de ha med seg 

slikt utstyr på skolen? Er dette godkjent og sikkert? Hvem vil i så fall ha ansvar hvis det skjer noe? Er 

det noe skolen vil ha på sitt område. Er det etterspørsel etter det og vil det bli brukt? En mulighet å 

utbedre håndballbanen i stedet, gjøre om det fotballbane eller noen annet?  

FAU avventer forslaget om skatepark, men skal diskutere bruken av dette området videre. 

 

 



7. Stein, saks, papir 

Punktet utgår til FAU er fulltallig – vanskelig for to vararepresentanter å sette seg inn i dette til 

møtet. 

 

8. Åpen diskusjon om læringsmiljøet 

Kari Løvendahl Mogstad har tilbudt seg å komme å snakke for foreldre på Nyborg om tema som 

kropsspress osv tidligere. Bør vi få til dette denne våren? Leder tar kontakt for å høre hva hun kan 

tilby. 

En del elever i første til tredje trinn er på ski etter skoletid fire onsdager og det har kommet noen 

reaksjoner fra SFO knyttet til dette. De skal vurdere å gi et tilbud som ski i SFO-tida. 

Diskusjon om det prinsipielle spørsmålet å være redd for å gå glipp av noe. Foreldre må tenke på hva 

slags fritid barna skal ha og hva som er greit av tilbud i SFO-tid. Torkel tar det i første omgang opp i 

Brukerråd og så tar det videre i et senere møter. 

 


