
 
 

REFERAT FRA FORELDRERÅDSMØTE NYBORG SKOLE 
 

Møte gjelder: Trinnkontakter og FAU-representanter 

Dato:  8. november 2017 

Tid:  18.00-20.00 

Sted:  Personalrommet Nyborg skole 

 
Til stede: Børge Hov (nestleder FAU), Hege Marie Skorstad (trinnkontakt 2.), Tone Fridén (FAU 1.), 
Berit Solvik (trinnkontakt 1.) Merete Johansen (trinnkontakt 1. vara), Kåre Hauge (FAU 5.), Hilde 
Larsen (FAU 2.), Geir S. Husby (Vara 7.), Frode Pettersen (trinnkontakt 6.), Ingeborg Hov (trinnkontakt 
3.), Tine Marie Lund (FAU 3.), Britt Elin Stene (FAU 7. trinn), Therese T. Kvendbø (trinnkontakt 
6.trinn), Pål Kittilsen (FAU 7.), Andreas Lykke (trinnkontakt 1.), Ottar Michelsen (trinnkontakt 4.), 
Andreas Nordheim (vara FAU 4.), Kirsti Sætre Nårud (trinnkontakt 5. ) 
 
Presentasjon av styret i FAU skoleåret 2017/18 
Leder: Hans Christian Juul 
Nestleder: Børge Hov 
Sekretær: Tone Fridén 
Kasserer: Pål Kittilsen 
Styremedlem: Hilde Larsen 
Styremedlem: Kåre Hauge 
Styremedlem: Tine Marie Lund 
 

1. Godkjenning av møteinnkalling 
Innkalling godkjent  
(Merknad: feil dato første innkalling og manglende punkt om eventuelt) 
 

2. Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer Børge Hov og referent Tone Fridén valgt. 
 

3. Valg av to personer til å skrive under møteprotokoll 
Tine Marie Lund og Hilde Larsen valgt til skrive under protokollen. 
 

4. Gjennomgang regnskap  
(Går gjennom dette punktet først, slik at avtroppende kasserer kan forlate møtet) 
 
Revisor har gått gjennom regnskapet og har godkjent punktene og bilagene. Det har vært 
noen utfordringer føringsmessig på grunn av registrering i Brønnøysundregistrene. 
Ingen innsigelser, regnskap for skoleåret 2016-2017 godkjent. 

 
5. Årsberetning 

Børge går igjennom årsberetningen for FAU for siste skoleår. Organisasjonen har blitt 
formalisert gjennom registrering i Brønnøysundregistrene. Har blant annet jobbet med 



sykkelopplæring, 17. mai, læringsmiljøet og åpen skole. FAU har også kommet med innspill 
om mobil på skolen, bursdagsfeiring, barnas scene og sykling til skolen.  
 
Status for arbeidet med en frisbeegolf-bane. Her ble det søkt til rett tid, men søknaden ble 
ikke mottatt hos sparebanken. Jobber videre med finansiering, planene er klare og godkjent. 

 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
 

6. Valg av revisor skoleåret 2017/18 
Andreas Nordheim valgt til revisor 
 

7. Presentasjon av budsjett og årshjul for skoleåret 2017/18  
FAU jobber videre med årshjul i dette skoleåret. 
 
Budsjettet baseres på tidligere år, samtidig som det er budsjettert med et underskudd. Dette 
er fordi det ikke er et mål for FAU å akkumulere penger, men å ha en solid egenkapital. 
 
Budsjettet godkjent. 
 

 
8. Informasjon fra rektor 

Rekordfå elever dette skoleåret på grunn av et spesielt lite første trinn. Rektor informerte om 
bemanning, arbeid med arbeidsmiljø blant de ansatte og den nye kommunale organiseringen 
med såkalte avdelingsledere.  

 
Uteskoleplanen er under revidering og det jobbes med visjonen. Det skal også innføres en 
sosial læreplan. Fra i høst har det også kommet nye krav ifølge opplæringsloven kapittel 9a, 
om elevens skolemiljø. 
 
Fortsatt tilnærmet full dekning på SFO. Det er gjort noen grep for å sikre elevenes 
medvirkning, blant annet ved kjøp av temakasser som er plassert i arealene. 

 
Orienterte om situasjonen med parkering og kjøring i Benjaminsveien. Rektor får OK til å 
sende ut felles oppfordring om mindre kjøring via Meldeboka. 

 
Spørsmål om læreverket i matematikk fra salen. Svar fra rektor: Begynte med Radius som 

engangsbøker, gradvis oppbygging etter dette. 

 
9. Åpen diskusjon om læringsmiljøet ved skole/hva mener trinnkontaktene FAU bør jobbe med 

inneværende skoleår. 
 

Innspill om å jobbe forebyggende om nettvett og sosiale medier. Diskusjon om temaet og om 
hvilke utfordringer foreldre møter på feltet. FAU blir oppfordret til å arrangere 
møte/temakveld med eksperter på området.  

 
 Innspill om å diskutere "småkontigenter" på for eksempel 17. mai (natursti blir nevnt). Går 

dette utover deltakelsen til dem som ikke har så mye å rutte med? FAU tar opp temaet for å 
sikre at alle har mulighet til å bli med og sender videre innspill til de som skal arrangere neste 
gang. At 17. mai er hovedinntekten til FAU må tas med i diskusjonen. 

 



Spørsmål om det er aktuelt å innføre trivselsagenter ved Nyborg skole. Dette er et tilbud som 
er innført ved flere skoler i Trondheim for å sikre aktivitet på tvers av klassetrinn i 
friminuttene.  Det er et privat tilbud som koster penger. Flere spør om det er mulig å få til et 
minst like godt tilbud ved å bruke like mye penger på en annen måte? Spørsmålsstiller sender 
mer informasjon til FAU som tar en runde på dette. 

 
 
 
 

10. Eventuelt 
Søknad om uteleker og utstyr til trinn fra elevrådet. 
Vedtatt 1500 kroner per trinn, men FAU ønsker søknad som viser hva pengene skal brukes på 
(ikke på detaljnivå) 
 
Innspill til lokalavtale for åpningstider SFO etter nye retningslinjer fra kommunen (hvordan kan 
de som har halv plass disponere tiden når det er skolefri?). FAU tar opp temaet på neste møte, 
trinnkontakter sender sine innspill til FAU. SFO stenger helt i uke 28 og 29 i 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


