
 
 

REFERAT FRA FAU-MØTE NYBORG SKOLE 
 

Møte gjelder: FAU-representanter 

Dato:  29. november 2017 

Tid:  18.00-20.00 

Sted:  Personalrommet Nyborg skole 

Til stede Tine, Pål, Hans Christian, Tone og Børge 

 

  
1. Godkjenning av møteinnkalling 

Møteinnkalling godkjent 
 

2. Administrative saker 

 Oppdatering av Brønnøysundregistrene. Årsmøte-referatet 
godkjent, alle i styret har signaturrett. 

 Google Disk opprettet med felles e-postadresse. Alle i styret får 
tilgang gjennom invitasjon. 

 Økonomi/regnskap: Oppdatert budsjett vedtatt. 
 

3. Prosjekt frisbeegolf 
Har startet crowdfunding på spleis.no. Styret må aktivt være med for å 
dele lenken, slik at flere får det med seg. Tone lager plakat som vi kan 
henge opp forskjellige steder i nærområdet. 
 

4. Sosiale medier 
Tine informerer om hva hun har gjort, blant ved å undersøke hvilke 
opplegg Redd Barna har på temaet med sosiale medier og nettvett for 
barn. FAU ønsker å arrangere temamøter for foreldrene ved skolen tidlig 
neste år og i tillegg oppfordre til å ta dette temaet opp på trinnvise 
foreldremøter i løpet av våren. 
 

5. Åpen skole 
Diskusjon om noen av arrangementet blir avsluttet for sent på kveld. 
Beslutter å oppdatere Åpen skole-dokumentet med en anbefaling om at 
arrangementet blir avsluttet i rimelig tid, tilpasset aldersgruppen. 
 



 

6. Juleavslutning 
Normalt at trinnkontakter arrangerer dette i samarbeid med lærerne. 
Ofte arrangeres utlodning til inntekt for klassekassen. Tone sjekker med 
førstetrinn om hva de har planlagt 
 
 

7. Trivselskontakter 
Et prosjekt det koster relativt mye å bli med på og i tillegg er det 
avhengig av deltakelse fra skolen som må kjøpe fri ansatte for å drive 
opplegget. Er det et behov ved skolen? Vi tar opp dette med rektor. 
  

8. Småkontigenter 
Kjøp av aktivitetskort på 17. mai tatt opp på foreldrerådsmøte. Prisen for 
et slikt kort bruker å være 50 kroner og pengene er en viktig del av 
inntektene fra arrangementet. Beløpet kan være et problem for noen få. 
FAU tar opp temaet med rektor, vi foreslår en løsning som kan innebære 
at de som synes dette er en for stor økonomisk belastning kan ta det opp 
med for eksempel rektor før arrangementet for å få tildelt gratis kort. 

 
9. Nasjonale prøver 

Hvordan følges resultatet av disse opp av skolen, ønsker at rektor 
informerer FAU om dette. FAU diskuterer om vi skal bruke resultatene til 
noe. 
 

10.  Læringsmiljøet ved skolen 
Hva skal FAU gjøre for å bedre læringsmiljøet på skolen og det utvidede 
læringsmiljøet som oppstår i skjæringspunktet mellom skolen og 
hjemmet. Hvordan skal foreldrene jobbe for et godt miljø for alle barna 
på skolen? Trinnkontaktene bør være med i denne diskusjon og det bør i 
tillegg være et tema vi må ta opp med rektor jevnlig og jobbe videre med 
i FAU. 
 

11.  Eventuelt 
Ingen spørsmål/tema til eventuelt 
 

 
 

 
 
 
 
 


