
 
 

Møte gjelder: FAU-representanter 

Dato:  28. februar 2018 

Tid:  18.00-20.00 

Sted:  Personalrommet Nyborg skole 

Til stede Pål, Hans Christian, Børge, Kåre, Tine Marie, Marit (vara 2. Trinn), Tone  

 

 
1. Godkjenning av møteinnkalling  

 

Ingen kommentarer til innkallingen. Det blir bemerket at nettsidene til skolen er blitt endret 

og at FAU-dokumenter er borte. Tone purrer på muligheten til å få lagt ut ting igjen. Vi har 

også muligheten til å få adgang til masseutsendelse av informasjon gjennom Meldeboka 
 
 

2. Økonomi (Pål) 
 
FAU har fått utbetalt penger fra Spleis – innsamlingen til frisbeegolf-banen. Noen har hatt 

runde to av åpen skole og de går stort sett i pluss/minus 0. Status på budsjett og 

kassabeholdning er etter budsjettet. Det har ikke kommer inn søknader fra klassene/elevrådet 

om penger til leker/utstyr. Tar opp i brukerrådet at de må søke. Vipps-kontoen fungerer for 

betaling åpen skole. 
 

3. Oppdatering FAU-prosjekter 
 

Nettvett-foredrag med en person fra Redd Barna er i boks, jobber med å få til et tidspunkt 

etter påske. Foredraget retter seg mot alle aldersgrupper/foreldre. FAU håper det samme 

temaet tas opp på foreldremøter i vår. Tine trenger litt hjelp til organisering i forkant av 

arrangementet. 

 

Oppfølging åpen skole-kveldene som har vært hittil. Inntrykket er at ting fungerer fint, men 

det er dumt at instruksen ikke ligger på skolens nettside lenger.  

Vi vil be om tilbakemelding fra trinnkontaktene om kveldene virker etter intensjonen 

(sosialisering mellom barn og foreldre). Ta opp igjen på neste møte (Kåre H.) 

 

FAU-håndboka er snart ferdig. Tone legger til forskjellige økonomiskjema også. Vi må 

tenke på hvordan den skal distribueres. 

 

Frisbeegolf-prosjektet (Hilde ikke til stede) er over halvveis til målet om 150 000 kroner.  

Diskusjon om hvordan vi best kan skaffe resten av midlene. 

Hovedsponsorer/reklamefinansiering fra bedrifter i nærområdet, søke om tilskudd og 



eventuelt om det er mulig for FAU å omprioritere noen av våre egne midler er noen av 

mulighetene. 
 

4. Alternative SFO-tilbud 
 

Det har gått ut tilbud fra Astor om fotball-SFO. Er dette et tilbud som kan gå utover SFO-

tilbudet og skal FAU eventuelt mene noe om dette? 

 

I denne omgang er det snakk om 24 plasser totalt på Byåsen/Nyborg for alle trinn til og med 

fjerde. Vil det uansett kunne gå utover tilbudet med så få plasser? 

 

Hvis vi skal si noe prinsipielt om slike tilbud må vi representere alle foreldre ved skolen.  Vi 

oppfordrer også SFO til å reklamere for sitt eget tilbud og legge vekt på hva de kan tilby som 

ikke andre kan. De må møte konkurransen med å være ekstra gode/attraktive for barn og 

foreldre. 

 

Kanskje de selv kan ha et aktivitetstilbud ute ved Nyborg SFO? Hvis det er slik at foreldrene 

ønsker et tilbud med mer fysisk aktivitet, så bør SFO også kunne tilby det. En god SFO vil 

kunne utligne sosiale forskjeller mer enn slike alternative tilbud (i hvert fall hvis de som er 

dyrere enn Astors). 

 

VEDTAK: Det positive med et slikt tilbud veier opp for det negative, i det omfanget som 

foreløpig er skissert. Vi ser ikke at det vil være negativt per nå for SFO, men at SFO ved 

Nyborg også kan ta til seg dette og bli enda bedre 

 
5. FAU-ledermøte 

 
Nyborg, Åsveien og Byåsen (Dalgård initiativtaker ikke med) møttes tidligere i vinter. 

Interessant møte med informasjon om hva barneskolene på Byåsen driver med. Spesielt 

interessant hva Åsveien jobber med rundt temaet trafikksikkerhet. Nyborg stiller seg bak 

arbeid med trafikksikkerhet i området i Åsveien, men har ingen aktive prosjekter på dette nå. 

 

Åsveien skole har diskokveld for de to eldste trinnene som en ekstra inntektskilde. FAU 

diskuterer om vi skal adoptere et lignende konsept, eventuelt felles for skolene som en arena 

for å bli kjent før ungdomsskolestart. Eventuelt kan dette også være et tips til neste års kull 

som en måte å tjene penger til klassetur. Vi tar kontakt med trinnkontaktene på sjuende for å 

høre om de vil ha/ønsker et slikt tilbud. 

 

Diskusjon om barna som ikke driver med idrett faller utenfor og om det burde være et 

kulturelt møtepunkt på Byåsen /eventuelt en ungdomsklubb i området. Ikke landet noe på 

hvordan fanger vi opp dem som faller utenfor et slikt tilbud 

 

FAU-lederne ved skolene på Byåsen skal møtes en gang til senere og det er mulig å komme 

med innspill til dette møtet. 

 

 

6. Eventuelt/innspill til neste møte 
 

Betaling for deltakelse i løypa under 17. mai-arrangement.  



Det er meldt inn til komiteen at de bør tenke på en eventuell løsning for at ingen faller utenfor 

på grunn av økonomi. 

 

17. mai på Sverresborg folkemuseum 

Sverresborg folkemuseum har invitert skoler i nærområdet til å holde 17. mai-arrangement på 

museets område. De stiller med det som trengs av bord/benker/boder og det vil være gratis 

inngang på museet den dagen. I tillegg vil det bli besøk av cruiseturister. 

 

FAU mener at det kan bli fin ramme rundt et slikt arrangement, men at det må vurderes om 

inntektskilden påvirkes. En rekke praktiske hensyn må eventuelt tas, og det må til slutt 

vurderes om tilbudet blir bedre eller dårligere. Vi mener det er koselig å ha skolen som 

samlingspunkt og at dette er en del av tradisjonen. Det virker samlende for komiteen å ha det 

på skolen, det er kort vei for de fleste og man trenger ikke ta hensyn til andre. Det er også 

lettere å slippe barna fri på skolens område enn på et fremmed sted. 

 

Vi må også tenke hva konkret de tilbyr, det er ikke interessant hvis det bare er å snakk om å 

endre lokasjon. Det må være ett enda bedre tilbud enn det vi har i dag. Hva er intensjonen 

med 17. mai feiringen ved skolen? Samle familier/foreldre i nærmiljøet er en viktig del av det. 

 

Hvis en annen skole tar tilbudet i år, kan vi høre med erfaringer fra dem før vi bestemmer oss 

for om vi ønsker å flytte dit.  

 

VEDTAK: FAU støtter opp under eksisterende 17. mai-ordning ved Nyborg skole 
 
 

Innspill til neste møte 

Ta opp skolemiljø som tema og utfordre rektor på mobbing. Ser skolen alle barna?  

 

Skolen skulle øke voksentetthet i skolegården etter Nyborg-saken. Hvor er de i skolegården? 

Etterspørre inspeksjon. 

 

Hvordan skal vi oppføre oss som voksne rundt barna`? Hva sier vi rundt middagsbordet? 

Mulig å ta opp som tema på foreldremøter. 

 

Manglende beredskapsplan på skolen? Skolen mener det er kommunens ansvar. 

 

Hva synes rektor at FAU skal jobbe med? 

 

 

 


