
Møtet gjelder FAU
Dato 11.11.2021
Tid 18:00-19:00
Sted Google meet
Til stede Marit Galåen, Cathrine Bråten, Guri Sivertsen, Arnhild S.

Pettersen, Kristin Wendelboe, Silje Magnussen
Forfall Ann Helen Jamtøy
Referent Silje Magnussen

1) Godkjenning av møteinnkalling. Godkjent

2) Budsjett

Vi har hatt et annerledes budsjett grunnet korona.

Etter foreldrerådsmøtet ble det bestemt at inntektene fra Åpen skole skal gå tilbake til hvert

trinn.  Se referat fra 03.11.21

Vi forholder oss til dette i budsjettet, men ser at ingen inntekt på åpen skole gjør at man må

vurdere utgifter andre steder.

Utgifter FAU har:  Vi har gått i 15 000 i minus hvert år på åpen skole, ingen inntekter,  vil

betyr større “minus-beløp”. Hvor kan vi evt spare inn? Vi støtter miljøpris, foreldrekvelder,

avslutning til 7.klasse. Nyborgkveld med 10 000 som gave fra FAU.

Innspill: Hvis pengene går tilbake til trinnene, da kan de ikke søke om støtte på andre

aktiviteter? FAU har ikke mulighet til å få inn penger på annen måte. Det er ikke

gjennomførbart at vi går med underskudd.

Tidligere år har hver klasse kunne søke på et grunnbeløp på 2000 kroner. Vi må passe på at

det ikke blir for store forskjeller mellom trinnene. Noen trinn er mer flinke til å søke enn

andre.

Forslag som vedtas: trinnene som fikk støtte i høst, får ikke støtte i vår.

- Hva gjør vi med aktivitetskortene på 17.mai? Vi må nok ha en liten sum der i tillegg til kaker

og lodd. Vi kan også justere opp pris på kaffe og kaker. 17.mai er vår inntektskilde.

Skolejoggen. Der gir elevene selv til et veldedig formål.

Forslag: vi kutter gaven fra FAU til veldedig formål i år. Forslag som vedtas: vi kan avvente og

se hvor mye vi sitter igjen med.



Hva gjør vi med pengekassen som nå er på kroner 2000. Skal vi sette disse pengene av på

konto?

Forslag som vedtas: vi beholder pengekassa, slik at de barna som har med egne penger kan

få handle på åpen skole.

Budsjettet godkjennes. Det diskuteres hva vi gjør i løpet av året og ser på hvordan utfallet blir

til slutt. Vi ønsker ikke å gå i minus, samtidig som FAU ikke skal gå i pluss. Det at inntekt

tilfaller trinnet kan endres igjen hvis man ser at FAU går i underskudd flere år. FAU ønsker at

trinnene har litt i “klassekassa”.

3) Referat brukerråd

Guri informerer: elevene og elevrådet har tatt opp språkbruk som tema.

Elevene har selv tatt opp denne problemstillingen. Det er også fokus på de laveste trinnene.

SFO kunne informere om ord/uttrykk som ble brukt av de yngste elevene. De yngste får med

seg hva de eldste sier. Dette oppleves som et problem fra elever og ansatte på skolen. Vi

sårer andre ved bruk av ord. Hvordan vil dette påvirke de andre? Viktig å være bevisst dette.

Vi kan hjelpe barna med å vite hva de kan si og forsterke dette. Det er bedre å gi ros. Fokus

på vennskapsgruppe. Det er også viktig å få med andre aktører som fotball, korps, ski osv.

Fint at alle aktørene kan snakke sammen og ha en felles agenda. Slik at vi kan lære barna de

positive ordene/holdningene.

Det er nå et stort fokus på hvordan elevene oppfører seg mot hverandre. Dette er et

satsningsområde. Det er ønske om å bruke nærmiljøet, fritidsledere, for å ta opp dette

temaet. Viktig å få støtte fra flere, også foreldre. Skolen forsøker å kartlegge fritidsmiljøet

(Sverresborg, Astor, Grenaderkorpset etc). Altså aktørene vi har i nærmiljøet. FAU blir tatt

med i dette etter hvert. Stein, saks, papir er noe konkret vi jobber opp mot.

4) Planlegge temakveld

Foreldrerådsmøtet ønsker å få tilbud til foreldre.

Forslag til tema:

Hvordan vi som voksne møter barna i ulike sammenhenger. Fint om vi kan ha et møte som er

åpent for alle trinn. Vi må ta hensyn til budsjettet.

Kan vi bruke foredragsholdere fra Trondheim kommune, NTNU? Arnhild Pettersen og Silje

Magnussen ser på saken og kommer med forslag.



Fint om trinnkontaktene kan bruke foreldremøtene til å invitere for eksempel

mobbeombudet. Det er fint å ha fokus på foreldrene og barnet, ikke bare ha fokus på skolen.

5) Eventuelt

Ingen saker på eventuelt


