
Møtet gjelder FAU
Dato 03.03.22
Tid 18:00-19:30
Sted Personalrommet Nyborg skole

Til stede Marit Galåen, Cathrine Bråten, Guri Sivertsen, Arnhild S.
Pettersen,Ann Helen Jamtøy, Silje Magnussen

Forfall Kristin Wendelbo
Referent Silje Magnussen

• Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

• Oppsummering og gjennomgang av sist referat

Referatet må endres noe.

• Rektor informerer

Etter nyttår: mye fravær blant elever og ansatte, det har vært krevende. Lærerne har laget

plan a, b og c. Skolen har hatt vikarer som kjenner barna. Det har medført at det likevel har

vært gode dager. Etter vinterferien ser vi det er mindre fravær hos ansatte og barn.

Vi er nå tilbake til normalen, uten trafikklysmodell og smittearbeid. Det har vært fokus på å

informere godt og veilede foreldre så godt som mulig. Skryt til foreldre på Nyborg som har

tatt ansvar og holdt barna hjemme ved sykdom, eller kontaktet skolen hvis det skulle være

noe.

Krigen i Ukraina berører alle. Link er sendt på Meldeboka. Det er viktig å ivareta elevene og

familier som er berørt av dette. Det er viktig med tett dialog for å trygge alle elever.

Nå settes det i gang med tid for hjemmearbeid (leksehjelp på skolen) siden vi ikke har

trafikklysmodellen.

Elevundersøkelsen (UDIR) har blitt gjennomført på 7.trinn i hele Norge. Trondheim kommune

har lavere snitt nasjonalt. Her svarer flere elever at de opplever mobbing. Nyborg har valgt å

gjennomføre undersøkelsen for 5., 6. og 7.trinn. Når svarene kommer, kan man jobbe mer

systematisk på trinnene. Dette for å få en oversikt for å kunne gi elevene et godt miljø på

skolen. Elevrådet har hatt evaluering av vennskapsuken. Språkbruk er fremdeles et tema.



Tilsyn på Nyborg skole. Nyborg skole har sendt inn dokumentasjon. Senere vil det bli

gjennomført intervju. Dette er i regi av Trondheim kommune, Statsforvalteren. Fokuset er et

trygt og godt skolemiljø. Hvis noen har opplevd et utrygt skolemiljø, er det viktig å følge opp

dette.

Foreldremøter. Det er viktig at alle har et trygt og godt skolemiljø. Hvordan kan vi bringe

dette ut til foreldrene? Det har vært en periode hvor vi har møttes lite, foreldredialogen

savnes. Det er viktig å ha dialog med barn og foreldre, å forstå hverandres situasjon. Vi er alle

en del av et fellesskap.

Regnekurs står på listen. Håper på å få dette gjennomført i løpet av året.

Musikal skal vi ha før påske, vi gleder oss!

8.juni skal vi ha Nyborgkveld. - Endret i etterkant til 9.juni.

Foreldre i 7.trinn vil få informasjon om overgang fra barne- til ungdomsskole i løpet av året.

• Referat fra brukerråd

Språkbruk fremdeles et tema. Det er viktig å ha kontakt med andre arenaer for å se hvordan

de jobber med språkbruk.

• 17.mai

Trinnkontaktene er i gang. Premier: vi ønsker ikke mye plastikk. Det er bedre med

aktivitetskort, med popcorn og is som premie i stedet. 4.trinn har ansvar for fanene.

Vipps og penger skal være tilgjengelig. Denne dagen kan det være flere som har litt

kontanter.

Håndboken er litt utdatert. FAU tar imot tilbakemelding etter gjennomført 17.mai.

Økonomiske rammer: Det er satt av 20 000 til 17.mai.

• Innkjøp av baller til elevene

Søknad med spesifisert ønske er mottatt. Kasserer får ansvar for å bestille ballene. Det er

søkt om baller til både ute- og innendørsaktivitet.

FAU gir ballene til elevene som gave når det arrangeres Nyborgkveld. Har FAU noe inntekt på

Nyborgkveld, hva er det i så fall?

Det blir ikke gitt noe annen gave i form av pengebeløp.



• Temakveld

Nå åpner samfunnet igjen og det er mange aktiviteter som skal skje i løpet av våren. FAU

foreslår at temakvelden utsettes og gjennomføres til høsten. Vi tar opp dette ved neste

møte, da kan vi komme med forslag til tema/kontaktpersoner.

• Åpen skole

Det er satt av dager til alle trinn. Trinnkontaktene har fått lister over disse dagene. Dagene

gjennomføres som planlagt.

• Eventuelt

Planleggingsdagene blir samlet. Skolen blir da stengt i tre dager før skolestart. Det vil si at

SFO blir stengt. Dette er nytt av året. Dette kan gi utfordringer for foreldre som må skaffe

barnevakt til tre dager i stedet for to, slik det var tidligere år.


