
FAU 21.04.2022 

 

Tilstede: Guri Sivertsen Korpås, Marit Galaaen, Silje Magnussen, Arnhild Staal Pettersen, Ann 

Helen Jamtland  

Fravær: Cathrine Bråten. Kristin Steigedal Wendelboe 

• Referat forrige møte: Referatet blir lagt ut 

• Referat brukerråd: 

Guri informerer. Spørsmål til FAU – hvem kjøper inn baller. Det ble informert om at FAU gjør 

innkjøp. 16.mai er fridag. Skolen er bekymret for at folk velger å reise bort siden det er 

langhelg? Viktig å forberede foreldre og barn på at det snart er 17.mai.  

• 17.mai, informasjon til foreldre 

4. trinn er på saken. Tidspunkt på Skansen, og oppmøtetid i sentrum. Hvem har ansvar for å 

videreformidle dette? Viktig å ha dialog med skolen om dette. Skolen skal møte til oppsatt 

møtetid. Viktig at det blir sendt ut informasjon om dette. 7.trinn har flaggborg. 

Grenaderkopset har konsert på skolegården. Deretter har Kor Læne konsert i skolens gymsal.  

• Nyborgkveld, info til trinnkontakter  

Nyborgkveld, da må man minne på om at det også er skoleavslutning.  

• Økonomi: gaver til elevene, veldedig formål 

Innkjøp av baller som elevrådet søkte om. Økonomiansvarlig har kjøpt inn dette og gir gaven 

til skolen. Hva med FAU og gaver til Nyborgkveld? FAU skal ha fokus på læringsmiljø og skole. 

Skal FAU også gi til veldedig formål? Hva ønsker vi å bruke pengene til FAU til? Er det bedre å 

fokusere på ting barna kan gjøre sammen? Det er viktig læring for barna å vite at vi gir til 

andre som trenger det.  

Tidligere samlet vi inn penger til FAU ved salg av sittestoler. Disse pengene har blitt donert til 

veldedighet, i tillegg gir FAU en sum (her må FAU gå gjennom økonomien). Forslag å sette 

opp prisene på sittestolene, dette vil så bli gitt til veldedig formål. Det vedtas at i år gies det 

ikke gave til veldedig formål fra FAU-kassen.  

7.trinn kan søke opptil 8000 kroner fra FAU. 

• Møte med trinnkontakter før skoleslutt 

Noen trinn er aktive, det er bra. Vi trenger å definere rollene til trinnkontaktene og FAU. 

Brukerhåndboka, hva står det der? Er det litt diffust? Går det an å lage en mal, for å gjøre 

dette lettere? Trinnkontaktene skal være kontaktpersoner som foreldre kan bruke samt 

fokusere på det sosiale. Viktig å klargjøre hva som er FAU sin rolle. Kommunikasjon med 

trinnkontaktene og representant i FAU må bli mer tydelig, vi må ha mer kontakt med 

hverandre. Viktig med rolleavklaring.    



• Temakveld 

Forslag fra FAU: Guri tar kontakt med medieviter. Sosiale medier er et stadig 

tilbakevendende tema. Fint å kunne ha en temakveld rundt dette. Dette kan også lærerne 

være med på. Fint for alle å lære. 

• Utarbeide veileder for neste års FAU og trinnkontakter 

Vedtektene er ikke lette å forstå. Rollene er viktige å forstå. Her trengs det å rydde opp. 

Forslag, FAU rydder opp i håndboka for å gjøre det lettere for de nye FAU-representantene. 

17.mai, det er mye informasjon i permen, men det er ikke lett å finne frem. Det kan være 

lurt å revidere dette rett etter 17.mai. Forslag: ved neste møte kan vi redigere Håndboka. 

Det er fint å ha en tydelig struktur i møtene.  

• Eventuelt 

Hva gjør vi når SFO er stengt i tre dager? Kan Trondheim kommune planlegge dette på en 

annen måte?  

Utforming av skolen, klassestørrelser. Hvordan påvirker dette miljøet på skolen og læring? 

Nytt FAU-møte etter 17.mai. 

 


