
 
 

 

 

 

 

 

1. Velkommen 

Nestleder Torkel tar midlertidig over lederrollen i FAU, i første omgang med ansvar for 

innkalling og møteledelse. Møteinnkallelse godkjent. 

 

2. Oppstart for 1.-4. trinn 

3 skoledager er gjennomført. Ressurskrevende å opprettholde kohortene. Ingen negative 

tilbakemeldinger som er kjent i foreldregruppa, glade barn. 

 

3. Hjemmeundervisning 5.-7. trinn 

At hjemmeskoletilbudet ikke er endret etter skoleåpning for de minste, er positivt. 

Elevene opplever naturlig nok mangel og savn etter sosial kontakt, ettersom ukene går. 

Det er fortsatt ukjent når 5.-7.trinn skal tilbake til skolebygget. Forberedelsene til dette er 

påbegynt.  

 

4. 17.mai 

Ingen arrangement i regi av skolen eller FAU. Elever og lærere er i gang med bidraget til det 

digitale 17.mai-toget. Rektor vil sende ut en liten informasjon før 17.mai. Vi forhører oss 

angående korps i nærmiljøet. 

 

5. Sommeravslutning 

Sterkt ønske om å få til noe sosial markering ved skoleårets slutt. Vi har et stort flott uteareal 

ved Nyborg skole. Det skal være mulig å kunne arrangere noe og samtidig ivareta gjeldende 

retningslinjer i forhold til smittevern. Særlig 7.trinn burde få en markering.  Ideer og forslag 

ønskes. Vi kan involvere trinnkontaktene og ta med innspill til neste møte. 

Leirskole for 6.trinn er også avlyst, det er ønskelig men noe tilsvarende på et senere 

tidspunkt.  

 

6. Økonomi og personal 

Kort orientering fra rektor om ressurser, økonomi og personalsituasjonen. Vårens 

førskoledager for skolestartere er avlyst. Det jobbes med oppstarten for de. Rektor har 

kommunikasjon med påtroppende rektor digitalt. Hun gleder seg til å begynne på Nyborg 

1.august.  

 

Møtet gjelder FAU-representanter og rektor Nyborg skole 

Dato 29.april 2020 

Tid 18.00 – 19.30 

Sted Zoom meeting 

Til stede Torkel Haugan Hansen, Even Holte, Ida Stavnesli, Kåre Moum, 
Arnhild Staal Pettersen, Marit Galaaen, Trond Simensen 

Forfall Hilde Merete Larsen 

Referent Ida Stavnesli 



 
 

 

7. Generell erfaringsdeling i lys av koronasituasjonen 

Skolen gjør en ressurskrevende jobb for å opprettholde kohorter i skoletiden for 1.-4.trinn. 

Diskusjon i møtet i forhold til at det observeres at flere elever har sosial kontakt på fritid på 

tvers av disse gruppene. Ikke riktig av skole eller FAU å gå ut med noen retningslinjer mot 

dette, selv om gruppeinndelingen ideelt sett kunne vært videreført etter skoletid.  

 

Eventuelt 

FAU-økonomi. Vi har fått tilbakemelding fra revisor ifht regnskapet fra forrige skoleår. Trond 

skal undersøke et punkt. FAU har pr.d.d 67000kr på konto. Totalt ca.3000kr er kommet inn 

på konto i forbindelse med de fire «Åpen skole-» arrangementene i januar og februar. 

 

Neste møte: onsdag 13.mai 2020 framskyndet til mandag 11.mai kl.18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


