
 

 

REFERAT 

Møtet gjelder: FAU-møte 

Dato: 03.12.20 

Tidspunkt: 18-20 

Sted: digitalt. Meet 

Tilstede: Silje Magnussen (1.trinn); Arnhild Staal Pettersen (2.trinn); Even Ambros Holte (3.trinn); 

Marit Galåen (4.trinn); Brit Cathrine Bråten (5.trinn); Guri Sivertsen Korpås (6.trinn); Torkel Haugan 

Hansen (7.trinn); og Astrid R. Hernæs (Rektor). 

Referent: Even Ambros Holte 

 

1. Møteinnkallelse godkjennes 
Møteinnkalling godkjent. 

 

2. Budsjettet for 20/21 
Fremlagte budsjett er ok og synes greit å styre etter for inneværende skoleår. Blir mest sannsynlig 

endring underveis ettersom det sannsynligvis vil bli mer utgifter enn inntekter. Øvrige kommentarer 

til budsjett:  

 Foreslått budsjett går i minus, ca NOK 24.000. Er likevel ok da det mest sannsynlig vil komme 
endringer underveis i skoleåret, både på inntekts- og utgiftssiden. 

 Bidrag til 7. Trinn avslutningstur settes til 8.000. Her bør FAU diskutere hvordan størrelsen på 
dette bidrag skal fastsettes fra år til år. En mulighet er at størrelse på økonomisk bidrag 
reguleres basert på antall elever på gjeldene trinn. Dette ettersom antall elever per trinn kan 
variere en god del fra år til år. Det bemerkes at støtten fra FAU primært skal dekke behov 
knyttet til transport og overnatting. Ikke til inngangsbilletter, aktiviteter, pizza, osv. 

 Prosjekter usikker post – står til NOK 10.000. 

 Nyborgkveld gave – satt av NOK 10.000. 

 Tidligere har man gikk gave til skole og Street-Light, men i fjor ble det gitt bare til skole. 
o Forslag om å fortsette å støtte veldedige organisasjoner, men da fortrinnsvis den 

som støttes via skolejogg. 
 

Støtte til øvrige arrangement: 

- Helt ok å støtte diverse arrangement som initieres fra foreldregruppen, men FAU bør ta 
stilling til hva som skal støttes og ikke. 

o Blir tatt opp som punkt neste møte. 
o Også ”modell” for hvordan FAU skal beregne støtte til 7.trinn. 

 

 



 

3. Møteplan for våren 2021 
Første møte etter jul legges til torsdag 21. Januar, ettersom nye retningslinjer vedr. covid-19 ikke 

foreligger før den 15. januar. Møteplan for resten av året legges ved dette møtet. 

 

4. Sikring av området bak skolen. 
Etablert økt belysning ved området. Dette som et preventivt tiltak vedr. innrapporterte tilfeller ved 

salg av hasj på skolens området.  

 

5. Innføring av “sjekkrunder” av skolens område før skolestart  
Dette med bakgrunn i at det har vært observert salg av narkotika på skolens område. Politiet er 

koblet inn og har hatt inspeksjoner (særlig via forebyggende gruppen med ansvar Byåsen). Det er 

ikke rapportert om noe aktivitet knyttet til dette. Forebyggende gruppen har god oversikt over 

ungdommer som trenger ekstra oppfølging over hele Trondheim.  

Foreldre har vært og er urolige for at barna skal finne brukerutstyr på skolens område. Vaktmester 

tar runder rundt skolebygg mtp. dette hver morgen. 

 

6. Skolens økonomi, ønske om informasjon fra skoleledelsen. 
Mye skriveri om dette i media, noe rektor anser som  positivt for hele saken. Situasjonen for Nyborg 

er bra, og underskudd er tatt ned til omtrent -100.000. Noe usikkerhet knyttet til ekstra bevilgninger 

vedr. utgifter som har fulgt ifm. covid-19. Ang lærernormen så klarer Nyborg  å følge lærernormen 1.-

4.trinn med 15 elever per lærer og 5.-7.trinn med 18 elever per lærer. 

Spes.ped. er krevende, og det er spesielt krevende (både økonomisk og tilgang på ressurser), når 

sakkyndige vurderinger /anbefalinger kommer midt i skoleår. Da spesielt dersom vurderinger gir 

føringer for tiltak som går ut over det som ble planlagt ved inngangen til året.  

Overordnet vedr. økonomi så jobbes det mot et ”mindre-forbruk” slik at man har noe å gå på 

økonomisk gjennom året. 

 Rektor oppfordres til å sende ut beskjed via meldeboka for å oppdatere foreldre på dette 
punktet. 

 

7. Brukerråd: deltakelse og referat. 

 Referat fra brukerråd legges på hjemmesiden til Nyborg skole. 

 Ønskelig med deltakelse fra FAU-leder ved Brukerråd, men de som allerede har denne rollen 
fortsetter ut skoleåret. 

 Jobber med språkbruk – jobber med hvordan snakker med og om hverandre. Et tema som 
elevene selv har tatt opp. 

 Får gjennomført ”Barnas scene” digitalt. 

 Forebyggende gruppen har vært hos 5. og 6. Trinn og informert om nettvett! 

 Ønske fra elevrådet om å øke høyden på gjerdet ved ”MS Nyborg”, evt. lage en annen form 
for hinder som gjør at baller ikke forsvinner ned på baksiden. 

o Rektor tar dette med tilbake med til elevrådet. Blir del av forestående vernerunde. 
 

8. Oppdatering av årshjulet  
Legges til neste møte – gjennomgang av årshjul.  

 FAU leder presenterer årshjulet ved neste FAU møte. 

 Bør diskutere om dette også skal legges frem ved neste foreldrerådsmøte. 
 

 

 



9. Eventuelt 
Foreldreopprøret og invitasjon til aksjon ved Trondheim spektrum Det blir opp til hver enkelt å delta 

på dette. FAU tenker ikke å delta med fane fra Nyborg skole.  

 

Covid-19 og jul: 

- Dersom en ”Covid-19 rød situasjon” oppstår har skolen planene klare for hvordan dette skal 
håndteres. 

- Etter våren ble det gjennomført en spørreundersøkelse, som bl.a. ble lagt til grunn når 2. 
Trinn ble tatt ut i karantene. 

- Det er utarbeidet en rekke kriterier vedr. hjemmeundervisning/hjemmeskole. 
- Julebord gjennomført på SFO -  rapporteres om topp stemning! 
- Mer informasjon om jul kommer på ukeplan til barna. 

 

Deltakelse ved Masterprosjekt hvor det har kommet en henvendelse til FAU: 

- Er 1.-3. Trinn som er aktuelle.  
o Kommuniseres til aktuelle foreldregrupper via facebook dersom ingen innspill fra 

rektor (se under) 
- FAU leder tar kontakt med Rektor med tanke på evt. kommentarer til henvendelsen.  

 

Kommet forespørsel til FAU om å delta i en kort spørreundersøkelse fra Samfunnsforskning NTNU til 

FAU. Tema er håndtering av covid-19. 

- Bør sendes til de som satt i FAU våren 2020.  
 


