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Møtet gjelder: Foreldrerådsmøte: FAU og trinnkontakter ved Nyborg skole 

Dato: Onsdag 06. november 2019 

Tidsrom: 18.00-20.00 

Sted: Personalrommet 

 

 

 

 

Tilstede: Hilde Merete Larsen (leder FAU), Ida Stavnesli (FAU 5. trinn), Kåre Moum (rektor), Marit 
Galåen (FAU -3. trinn), Torkel H. Hansen (nestleder FAU 6. trinn), Kristin Sølberg (1. trinn), Tanja 
Bolz (6. trinn), Solveig Reinertsen Winsnes (6. trinn), Siri Marie Balstad (2. trinn), Arnhild Staal 
Pettersen (FAU 1. trinn), Heidi B. Roaldsøy (2. trinn), Lasse Skomsvold (5. trinn), Nina Stiklestad 
Holmen (4. trinn), Elly Nordstrand (4. trinn), Gabrielle Lind (4. trinn og 7. trinn), Even Holte (FAU 2. 
trinn), Ingeborg Hov (FAU 7. trinn). 
 
 

1. Godkjenning av møteinnkallelsen 

Godkjent 

2. Informasjon fra FAU leder 

Info om hva FAU gjør. 

3. Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokollen 

Tanja Bolz (6. trinn) Solveig Reinertsen Winsnes (6. trinn) 

4. Godkjenning av årsberetning for skoleåret 2018/2019 

Hilde Merete Larsen leser opp årsberetningen. Saker: åpen skole, stein-saks-papir, 

læringsmiljøet, klatrevegg, ski i SFO-tida, økonomi, 17. mai. Det ble arrangert et møte om 

kroppspress i april.  Rektor har vært med på møter jevnlig.  Viser til årsberetningen for 

detaljer. 

Årsberetningen ble godkjent. 

5. Godkjenning av revidert regnskap for skoleåret 2018/2019 

Regnskapet er ikke revidert enda, det skal gjøres snarlig. 



Ny kasserer Ida Stavnesli gjennomgår fjorårets regnskap. Kasserer for fjoråret var Trond 

Simensen (FAU 7. trinn), han er bortreist dette året, men har ordnet regnskapet ila 

sommeren. 

Utgifter har vært på ca 94 000, inntekter på ca 72 000. FAU har gått netto 22 000 

underskudd. Saldo per 28.07.19 er på 58 251 kr. 

Inntektene stammer hovedsakelig fra 17. mai. 

Diskusjon om regnskapet kan godkjennes uten at det er revidert og uten at det er sendt ut på 

forhånd til de innkalte. 

Cecilie Rathe (3. trinn) foreslår følgende: “Regnskapet godkjennes med forbehold om at 

revisor godkjenner regnskapet. Revisors beretning sendes ut på e-post i ettertid.” Forslaget 

vedtas med 14 stemmer mot 1. 

6. Valg av revisor for skoleåret 2019/2020 

Andreas Norheim velges som revisor for skoleåret 2019/2020. 

7. Presentasjon av budsjett  for skoleåret 2019/2020 

Kasserer Ida Stavnesli presenterer forslag til budsjett. Budsjettet er basert på tidligere år. Det 

er budsjettert med store utgifter bla til klatrevegg. Budsjettet går med nesten 50 000 

underskudd, enighet om at dette er for mye. Utgiftene må reduseres. Driftsbudsjettet bør 

kanskje gå i null, klatrevegg ekstraordinær utgift. 

Budsjettet jobbes videre med av FAU. 

8. Informasjon fra rektor 

Antall elever går nedover, konsekvenser for økonomi og bemanning. 37 ansatte. Relativ stor 

andel brukere av SFO, rundt 90% deltar. Ny læreplan kommer, større elevinvolvering, mer 

tverrfaglighet. Stein-saks-papir gjennomgås; større fokus på fellesskapet fremfor individet. Ny 

rammeplan for SFO. Trondheim kommune jobber med SFO, Nyborg skole godt representert i 

dette arbeidet. 

Hovedvedlikehold neste år. Skryt til barna som tar godt vare på skolen, lite slitt til tross for at 

den er 14 år gammel. 

Spørsmål om solskjerming så det er lettere å se på tavla. Rektor ønsker utvendig 

solskjerming, det jobbes med å få til dette. 

9. Åpen diskusjon om læringsmiljøet ved Nyborg skole og hvilke områder trinnkontaktene 

mener FAU bør fokusere på i skoleåret 2019/ 2020 

10. Eventuelt 

Kjøre opp skispor på skolens område? 

Leksetilbudet på SFO er ikke godt nok - ikke nok hjelp, ikke bemanning. Vellykket med støtte 

fra ungdomsskoleelever. 

 


