
 
 

Referat 
 
Møtet gjelder: FAU-møte 
Dato: torsdag 21.01.2021 
Tidspunkt: 18-19.30 
Sted: google meet 
Til stede: Silje Magnussen (1.trinn); Arnhild Staal Pettersen (2.trinn); Even Ambros Holte (3.trinn); 
Marit Galåen (4.trinn); Guri Sivertsen Korpås (6.trinn); Torkel Haugan Hansen (7.trinn); og Astrid R. 
Hernæs (Rektor). 

Fraværende: Brit Cathrine Bråten (5.trinn) 

Referent: Even Ambros Holte 

 
1. Møteinnkalling godkjennes - Godkjent 
2. Status: Korona, smittesituasjon - info fra rektor 

a. Hektisk start på nytt skoleår, særlig med tanke på kommunale bestemmelser 
vedr. rødt vs. gult nivå for barneskoler. Deler oppfatning om å fortsette på 
"gult-nivå". 

b. Har lite fravær til tross for det skal være lav terskel for å holde seg hjemme. 
c. Gitt at man havner i en situasjon med "rødt nivå" er planer og tiltak klare. 

Disse er også delt med FAU leder. 
d. Brukerråd: Stålkanter på ski/akebrett er ikke tillatt, fokus på språkbruk og at 

man snakker pent til- og om hverandre. 
i. Mobilklokker får samme status som mobil og skal ikke brukes av 

elevene gjennom dagen. 
ii. Neste møte i Brukerrådet er onsdag 3. mars. 

e. Skolen har godt trykk på utviklingsarbeid og implementering av ny læreplan. 
f. Skal ha innskriving, men her har kommunen lagt opp til at det kan gjøres 

lokale tilpasninger. 
3. 17.mai 

a. Vært i kontakt med trinnkontakter for 4. trinn og de har lagt inn forslag til 
løsning. Innebærer bl.a. felles tog for Nyborg med Grenaderkorpset, evt. 
avsluttet med is. Tradisjonelt arrangement i skolegård antas da ikke 
gjennomførbart grunnet covid-19. 

b. Uavhengig av punkt 3.a. så ønsker arrangørgruppe tidlig avklaring ift. om det 
blir feiring av 17. mai, da det er mye jobb ift. organisering++.  
FAU innstilling: Det bør gjøres en avklaring mot øvrige skoler ift. hva de 
planlegger av arrangement den dagen. Rektor tar dette med som tema inn i 
andre fora og øvrige rektorer. 
Det er også verdt å merke seg at man kan få til et godt arrangement selv med 
relativt kort tid til planlegging og organisering. 
Behov for tidlig avklaring ift. om 4 og 5 trinn skal delta, eller bare 4. trinn. 



 
Aksjon: Marit tar kontakt med trinnkontakter i 4. trinn og ber de gjøre en 
henvendelse til 5. trinn sine trinnkontaker – og legger inn en "formell" 
forespørsel med ønske om bidrag fra 5. trinn inn mot en evt. normal feiring av 
17. mai. 

4. Referat fra brukerråd - Arnhild/Guri 
a. Se over, punkt 2.a.  

5. Hvilke arrangement skal FAU gi støtte til? Kriterier og retningslinjer.  
a. Miljørådet skal arrangere temauker hvor miljø og bærekraft står i fokus, hvor 

et viktig mål blir å oppnå økt bevissthet hos elevene. Miljørådet oppfordres til 
å utforme en søknad til FAU for støtte til innkjøp av premiering til beste trinn. 
Aksjon: Astrid videreformidler søknadsmulighet til Miljørådet. 

b. Mtp. hva FAU skal støtte, og med hvor mye er det generelt sett viktig å finne 
gode prinsipper for utdeling, både til hva og størrelse. Samtidig er det 
vanskelig å finne gode prinsipper som står seg over tid, sak og søker. 
Foreløpig konklusjon er at FAU fortsetter på samme måte som tidliger, dvs. 
med enkeltvis behandling. Underliggende er at det skal komme elevene mest 
mulig til gode. 

c. Barna kan søke selv (både miljøråd og elevråd), noe som vil være god læring. 
6. Innspill på høringsuttalelse på rammeplan for SFO - frist 1.mars 

a. Rektor jobber med stab og tenker helhetlig mellom skole og SFO. Fortsetter 
det gode arbeidet som har pågått over mange år. Skal få ut litt mer skriftlig 
dokumentasjon omkring dette arbeidet frem mot våren. 

b. Fremstår stort sett som et ryddig og godt gjennomarbeidet dokument. 
Forhåpentligvis vil dette medføre en økt kvalitet på SFO på øvrige skoler. 
Nyborg SFO er veldig bra. 

c. Når det gjelder tilbakemelding fra FAU vedr. rammeplan oppfordrer 
høringsuttalelsen til et samlet innspill fra FAU, eller individuelle innspill fra de 
enkelte medlemmer. Innspill må sendes innen fristen 8. mars. 

i. FAU hadde ingen store bemerkninger til rammeplanen, bortsett fra at 
dette med ansvarsfordeling fremstår som noe uklar i planen. Også lite 
konkret mtp. kompetansekrav, noe som er viktig ettersom 
rammeplanen favner relativt vidt ift. hvilke tema som dekkes. 

7. Årshjul 
a. Inneholder "tips" til hva som skal opp per møte, også hvor mange møter man 

kan ha. 
Kan med fordel brukes mer aktivt gjennom året som "styringsdokument". 

b. FAU oppfordrer øvrige medlemmer i FAU til å komme med individuelle 
innspill på årshjulet. 

8. Møtehyppighet, møteplan 
a. Enkeltsaker som kommer inn mellom møter kan avklares på mail/videomøte. 

i. De fastlagte møter ikke være for ofte, hver 6. til 8. uke er passende 
frekvens.  

b. Noen føler på noe gjentakende sakslister/diskusjoner, kanskje fornuftig å 
bruke årshjul i større grad for rettledelse ift. agenda. 



 
c. Neste møte blir 18. mars, møte etter dette fastsettes fortløpende. 

9. Eventuelt 
a. Skilter knyttet til frisbee-golf på skolens område har skarpe kanter, og det er 

meldt inn bekymring fra foreldre vedr. dette. Potensial for skade, spesielt på 
nedsiden av Benjaminsveien. 

i. Aksjon: Astrid skal ta dette med vaktmester og ta en 
inspeksjonsrunde.  

b. Dersom det ikke blir Nyborg-kveld i år….skal FAU gi gave likevel? 
i. Aksjon: Ingen endelig konklusjon ift. dette punktet. Tas opp på neste 

FAU møte. 
 


