
 
 

Møte gjelder: FAU-representanter og trinnkontakter 

Dato:  23. april 2018 

Tid:  18.00-20.00 

Sted:  Personalrommet Nyborg skole 

Til stede Børge Hov (FAU), Hilde Marie Larsen (FAU 2. trinn), Tine Lund (FAU 3.trinn) 

Tone Fridén (FAU 1. Trinn), Kari Løvendahl Mogstad (vara FAU 6. trinn), Ingrid 

Nissen (vara FAU 7. Trinn), rektor, Ingeborg Hov (trinnkontakt 3. Trinn), Torunn 

Garberg (trinnkontakt 6. Trinn), Tone Valla (trinnkontakt 6. Trinn), Aslaug Marie 

Dahl (trinnkontakt 2. trinn), Torstein Frantzen (trinnkontakt 5. Trinn), Mona 

Ødegården (trinnkontakt 4. trinn)n, Annette Halvorsen (trinnkontakt 7. Trinn), 

Kirsti S. Nårud (trinnkontakt 5. Trinn) 

 

 
1. Godkjenning av møteinnkalling  

 

Møteinnkalling og referat fra forrige møte godkjent.  Enighet om å flytte frem punkt 
7. på innkallingen fordi noen må dra tidligere. 

 

2. Økonomi/regnskap 
 

Kasserer kunne ikke møte, men det er ingen vesentlige endringer fra forrige gang. Litt 
mer penger ut enn inn, men det er etter intensjonen til FAU.  
 
Angående penger til klassene for leker/utstyr så har Hilde Marie fått søknader fra 
trinnene. Noen av søknadene ligger på litt over summen på 1500 kroner, mens noen 
ligger litt under. Utstyret er baller, rockeringer, frisbee, hoppestrikk og lignende. 
Selve handlingen gjøres av skolen og pengene overføres fra FAU i etterkant. Det 
kommer innspill på at dette er en tildeling som bør gjøres årlig på grunn av stor 
slitasje. 
 
VEDTAK: Søknadene godkjennes 
 

3. Oppsummering av året fra trinnkontaktene 
 
Sjuende trinn: Det har gjennom året vært en del utfordringer med bemanning på trinnet, og 
mange foreldre har tatt kontakt med trinnkontaktene i forbindelse med dette. Foreldrene 
fikk tilsendt en SMS med informasjon om uro på trinnet og et ønske om at foreldrene måtte 
snakke med barna og ta ansvar. Som svar på dette kom det reaksjoner som ble sendt videre 



til rektor og trinnkontaktene som blant annet innebar at skolen ikke har tatt ansvar for 
problemet. Rektor svarer at ikke alle temaene fra e-posten hører hjemme på dette møtet, 
men sier at det er blitt tatt grep i vår som sikrer bemanningen ut skoleåret. Trinnkontakt 
mener at det sitter langt inne å varsle om sånt og at skolen burde vært tydeligere i 
kommunikasjonen om situasjonen på et tidligere tidspunkt. Sjuende har også fått innspill fra 
FAU om et mulig felles arrangement for elevene som skal starte på ungdomsskolene 
sammen, men dette var ikke mulig å få til i år.  
Sjette trinn: Et fint år, blant annet med en fin, sosial og billig lommelykttur til Helkansetra 
som ble godt tatt imot blant barn og voksne. Ellers vanlige arrangementer. Godt miljø på 
trinnet. 
Femte trinn: Vanlige arrangementer og et nettvettmøte (foredragsholder Morten Eliassen) i 
tillegg. Det har vært mange lærerbytter og uro på trinnet. Positivt med nye voksne sist høst 
som har vært veldig åpne, det er et trinn med en tøff historie. Innspill om at foreldremøtene 
på skolen bør legges mer opp til at foreldrene er aktivt med og snakker sammen. I tillegg har 
foreldrebetaling vært et tema. 
Fjerde trinn. Julefrokost med lærerne og tradisjonell åpen skole. Helsesøster på siste 
foreldremøte, snakket om følelser både blant voksne og barn; et positivt tiltak. Ellers har 
dette året handlet mest om 17. mai-arrangementet som er greit i rute. Et innspill om å 
vurdere å redusere antall småpremier på 17.mai, blant annet med tanke på søppel-
/miljøproblematikk.  
 
FAU foreslår at årets 17. mai-komite tar en evaluering på hva som går av premier og at FAU 
tar en ordentlig runde på det tidlig høsten 2018. 
 
Tredje trinn: Innspill om at det var litt kort frist til første åpen skole. Hadde nettvettmøte 
med samme innleder som på FAUs fellesmøte. Ikke så fornøyd med innlederen, men kom 
mye bra fra salen. Kan politiet være en god innleder? Skal arrangere Nyborgs Mesternes 
mester, med lag i stedet for enkeltpersoner. Lærere har vært tett på når det gjelder 
fotballspilling i friminuttene og det har vært litt intrigeproblemer i jentegruppa. 
Andre trinn: Har vært et fint år. Inviterte til foreldretreff på Palermo med dårlig oppmøte. 
Ellers juleavslutning og åpen skole. Inviterte til skileik ved BSK-hytta, veldig vellykket og heldig 
med været. Noen problemer med klassemiljøet og det jobbes med dette. Har fått ekstern 
hjelp. 
Første trinn. Ingen trinnkontakter møtte. Har arrangert to åpen skole med godt oppmøte og 
ellers vanlige arrangementer. 

 
 

4. Oppdatering FAU-prosjekter 

 

Frisbeegolf 
Godkjenning til utbygging av anlegg, finansiering i orden, valgt utbygger. Driftsavtalen gjenstår før 
det første spadetaket, og en befaring med utbyggeren. Tidsplan? Nyborgkvelden var målet, litt 
usikkert om dette er gjennomførbart. 

Sosiale medier og nettvett 
Foreldrene med innspill om at dette var et tema de ønsket at FAU skulle jobbe med. Tanken var at 
foreldremøtene skulle ta opp caser fra stormøtet videre.  Opplagt forbedringspotensial på 
arrangementet, medndet var bedre enn ingenting. FAU bør jobbe videre med dette videre på høsten 
også. Innspill til tematikken fra Kari Løvendahl Mogstad som tilbyr seg å komme til Nyborg skole og 
snakke om tematikken kroppspress. Utfordrende å nå ut til veldig brede grupper i alder, men 5., 6. og 
7. kan være sammen. Også tips om organisasjonen «Bruk hue» som holder foredrag. 



Forslag om å diskutere helt mobilfri skole.  

FAU tar med seg dette forslaget videre til neste møte. 

 

FAU-håndboka 
Håndboka som sammenfatter all nødvendig informasjon for arbeidet i Nyborg FAU er straks klar til å 
legges ut på skolens hjemmeside. 

 

5. 17. mai 

 
Gikk gjennom en del på punktet om informasjon fra trinnkontaktene. Komiteen tror de har 
kontroll og i rute. Nytt møte 24.4. Ny løype for toget i byen i år, 13. plassering i toget 
 
 

6. Ungdomsfester  

 
Skolen har fått informasjon fra rådmannen om ungdomsfester natt til 1. mai og 17. mai. 
Informasjonen er foreløpig ikke videreformidlet i Meldeboka. E-posten handler om fester i 
tidlig ungdomsalder som også trekker til seg yngre barn. Ikke send barna ut alene og på slike 
kvelder. Informasjon om andre typer arrangementer denne dagen.  
 
Vedtak: Skolen sender informasjonen ut til foreldrene på de tre eldste trinnene på skolen. 
 

7. Småelektriske kjøretøy, forespørsel fra rektor 
 

Hvordan håndtere dette på skolen? Var tidligere en aldersgrense for bruk av slike, men den 
er nå borte. Det har kommet forespørsler til skolen om hvordan slike kjøretøy kan 
oppbevares på skolen. Trolig vil bruken eksplodere fremover. Representantene på møtet er 
enig om at skolen ikke bør tilby oppbevaring av dette og at det i tillegg bør komme en 
sterkere oppfordring enn det som står i nåværende sykkelanbefaling. Ståhjulinger og 
lignende gir mindre fysisk aktivitet og henger heller ikke sammen med skolens Grønt flagg-
profil. I tillegg er det allerede en krevende trafikksituasjon i området rundt skolen. 
 
Vedtak: FAU og trinnkontaktene fraråder bruk av småelektriske kjøretøy til og fra skolen. 

 

 

8. Informasjon fra rektor 
 

Til høsten 46 nye elever per nå, 32 går ut fra sjuende. Ligger opp under 280 som skolen er 
bygd for. 
Pedagogikk: jobbe med fundamentet vår og plattformen vår, bevisstgjøre de ansatte 
Satsingsområde neste år: Språk, starte program språkløyper 
Personal: Avskaling voksenopplæringa. Lyser ut to faste stillinger og et vikariat. Lyser ut tre 
stillinger på SFO også 
Økonomi: Bra i høst, trolig også bra i vår. Nytt verktøy for økonomistyring i kommunen 
Lite tilbygg på garderober starter til høsten, utfordring med dette i byggeperioden. 
Glassrommene har dårlig akustikk og bråkete ventilasjon, blir gjort noe med dette 
Foreldreundersøkelse på vei ut til 2. og 4. trinn 
Sjuende trinn vant skolekonsert i premie på World cup i Granåsen, kommer til skolen i vår. 



Nyborg kveld er 13.6 og siste skoledag er 21. juni. Studiedag 22. juni 
Det var en brutal sykdomsperiode i vinter med mye sykdom, men nå er alt tilbake til 
normalen 
SFO tester tidligere åpning, åpner nå klokken sju. Det fører til mindre bemanning om 
ettermiddagen og tilbudet skal evalueres til sommeren. 
 

9. Eventuelt 
 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 


