
 
 

 

Agenda:  

1. Godkjenning av møteinnkalling 

2. Presentasjonsrunde avtroppende og påtroppende FAU-representanter 

3. Konstituering av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to brukerrådsrepresentanter 

4. Oppdatering av Brønnøysundregisteret 

5. Mulige prosjekter skoleåret 2020/21 – fordeling av ansvar 

· Åpen skole 

· 17.mai 

· evt.  

6. Fastsette møteplan for skoleåret 2020/2021 

7. Overlevering fra avtroppende styre til påtroppende styre 

 

  

Møtet gjelder FAU nye og “gamle” medlemmer 
Dato 14.10.20 
Tid 18-19.30 
Sted Personalrommet Nyborg skole 
Til stede Torkel Haugan Hansen, Even Holte, Arnhild Staal 

Pettersen,  Marit Galåen, Hilde Merete Larsen,  
Cathrine Bråten, Guri Sivertsen Korpås, Silje Magnussen 

Forfall Ida Stavnesli, Trond Simensen 
Referent Marit Galåen 



 
1.  Møteinnkalling godkjennes 

2. Presentasjonsrunde avtroppende og påtroppende FAU-representanter 

Nye FAU-representanter er som følgende:  

1.trinn: Silje Magnussen. 

 5. trinn: Cathrine Bråten. 

6.trinn:  Guri Sivertsen Korpås 

Følgende fortsetter i FAU: Arnhild Staal Pettersen for 2.trinn.  Even Holte for 3.trinn, Torkel Haugan 
Hansen for 7.trinn og Marit Galåen for 4.trinn Vi takker Hilde Merete Larsen, Ida Stavnesli og Trond 

Simensen for god innsats i FAU.  

3. Konstituering av Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær og to brukerrådsrepresentanter 

Leder: Marit Galåen 

Nestleder: Torkel Haugan Hansen 

Kasserer: Cathrine Bråten 

Sekretær: Even Holte.  

Brukerrådsrepresentanter: Arnhild Staal Pettersen (2.trinn) og Guri Sivertsen Korpås (6.trinn) 

4. Oppdatering av Brønnøysundregisteret.  Dette gjøres ikke ferdig på møtet, Marit G følger opp med 
bistand fra Torkel og Hilde Merete.   



 
 

5. Mulige prosjekter skoleåret 2020/21 – fordeling av ansvar 

Det igangsettes ingen nye prosjekter. 

Klatrevegg: Even oppdaterer. Han har sendt inn søknad om stønad fra Olav Thon stiftelsen, det er 
behov for fullfinansiering, altså rundt kr. 300 000. Ved avslag på denne søknaden vil dette prosjektet 

avsluttes.  

· Åpen skole: Noe variert tilbakemelding fra klassene under foreldremøtene. Noen trinn ønsker 
aktivitet ute/utenfor skolen, andre ønsker å ha muligheten for å bruke gymsal.  

Fordeling av onsdager for åpen skole blir som følgende:  

28.oktober: 2.trinn 

11.november: 5. trinn 

18.november: 1.trinn 

Resterende trinn får mulighet over jul.  Even har ansvaret for informasjon om åpen skole. FAU 
representant fra 2.trinn bes om å varsle om dato for åpen skole slik at de får forberedt seg.  

· 17.mai: FAU ønsker at 4. trinn skal starte opp organisering av en ordinær 17.mai feiring.  

FAU diskutere alternativer som f.eks feiring for hvert enkelt trinn. Samarbeid med Grenaderkorpset 

foreslås. - Korps med tog og noen sanger på skolegården kan muligens gjennomføres med forbehold 

at  smittevernregler følges. 

· Temakveld avventes. Vi hadde temakveld om “stein, saks, papir” klar i mars, men som måtte avlyses 
pga pandemien. Dette er et aktuelt tema, vi håper en slik temakveld kan gjennomføres ved en senere 

anledning.  

6. Fastsette møteplan for skoleåret 2020/2021: Møteplan før jul: 4. november: Foreldrerådsmøte  

2.desember: FAU møte der møteplan for våren 2021 settes opp som sak.  

7. Overlevering fra avtroppende styre til påtroppende styre 

Avtroppende leder Hilde Merete overleverer nøkkel til ny leder Marit. Det henvises til FAU-håndboka 
og disk på google.  

8. Eventuelt:  



 
● Det etterspørres smittevernsregler for Åpen skole, som nedvasking og registrering av 

deltakere. Det refereres til foreldremøter der rektor har varslet at nedvasking ikke er 
nødvendig da dette blir gjort av renholder. Registrering kan gjøres med QR kode som er på 
inngangsdøra. Evt må det legges ut lister som foreldre skriver seg på. Det kan ikke være for 
mange foreldre på Åpen skole. 

● Juleavslutning: Dette er i regi av lærerne/skolen, som må avgjøre om slike skal gjennomføres. 
Dette må vurderes mtp smittevernregler. Juleavslutning kan evt tas opp neste møte der 

trinnkontaktene og rektor er til stede.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


