
FAU-møte ved Nyborg skole – møtereferat 
 
Tid og sted: 13. februar 2019 fra 18.00-20.00, Personalrommet Nyborg skole 
  
Møteleder: Hilde Merete Larsen 
Referent: Torkel Haugan Hansen 
 
Tilstede: 

- Even Holte, 1.trinn 
- Hilde Merete Larsen, 3.trinn 
- Ida Stavnesli, 4.trinn 
- Torkel Haugan Hansen, 5.trinn 
- Trond Simensen, 6.trinn 
- Johanne Sundby, 7.trinn 

 
Meldt forfall: Tone Fridén, 2.trinn 
 
 

Sak 1: Godkjenning av møteinnkallelse 
Godkjent uten merknader. 
 

Sak 2: Info fra leder 
- Kontakt med Kari Mogstad – positivt svar. Hun ser i utgangspunktet for seg en 

innretning mot foreldre på 6.-7.trinn, kanskje også 5.trinn. Foreløpig har ikke 
økonomi vært på dagsorden. Diskusjon rundt mulige tidspunkt og innretninger. Vi ser 
for oss den nærmeste tiden etter påske, men tilgjengelighet på rom må undersøkes. 
Viktigheten ved hvordan dette promoteres for å sikre godt oppmøte ble understreket 
tydelig i møte. 
Hilde fortsetter kontakten med Kari Mogstad, Johanne undersøker mulige tidspunkt 
med rektor Kåre. 

 

Sak 3: Info fra brukerrådmøte v/Torkel 
Saker fra vårt forrige FAU-møte som ble spilt inn i brukerråd: 

- Klatrevegg: Initiativet ble positivt mottatt også i brukerråd, og både 
elevrådsrepresentantene og ansattrepresentantene støtter å gå videre med dette 
som et mulig supplement til skolegårdens aktiviteter. 

Vedtak: Brukerrådet støtter forslaget om å utrede mulighetene for å bygge en 
klatrevegg. 
 
- Skatepark: Mer blandet mottakelse. Inntrykket FAU hadde fått fra initiativtaker om at 

håndballbanen blir lite brukt, ble sterkt imøtegått av både elev- og 
ansattrepresentantene. Det ble dessuten problematisert at dette var mer 
utstyrskrevende, og at det er endel utfordringer knyttet til å ta vare på, oppbevare og 
håndtere utstyr. 



Vedtak: Brukerrådet vurderer skatepark som en lite aktuell investering nå, både fordi det 
ikke er noen egnet plass på skolens område og fordi det allerede er et rikt tilbud 
tilgjengelig. 
 
- Åpen skole og spørsmålet rundt innleide aktiviteter i gymsal:  

Her var elevrepresentantene svært tydelige på at de ikke så det som nødvendig. De 
uttrykte det nærmest som mer til bry og i veien for det de ønsket å holde med på 
innimellom. 

- «Konkurrerende» tilbud i SFO-tida: Dette var et moment som vi diskuterte 
avslutningsvis på forrige FAU-møte, og som brukerrådsrepresentantene ble bedt om 
å ta opp i brukerråd. Brukerråd hadde en samtale rundt dette, om viktigheten av å ta 
vare på det gode SFO-tilbudet vi har ved Nyborg skole. Inntrykket av samtalen var at 
omfanget på slike tilbud pr nå ikke sees som en trussel mot å opprettholde et godt 
SFO-tilbud, men at man følger med på utviklingen. 

 
Saker fra elevrådsrepresentantene: 

- Elevene informerte om vennskapsuka som var nært forestående, med fokus på å 
være sammen og å ha det fint sammen. Nytt av året: Vennedag sammen med det 
trinnet de deler garderobe med. 

- Elevene ønsker juice som tilbud i skolemåltidet. Rektor viste til at det er behandlet i 
FAU tidligere og vurdert som uønsket, en vurdering rektor er enig i. Begrunnelsene 
da var tannhelse, pris og praktiske omstendigheter.  
 

Andre saker: 
- Rektor orienterte om ulike sider ved skolens drift, i all hovedsak det samme som vi 

ble informert om på forrige FAU-møte. 
- 17.mai og premier. Vår intensjon om å endre profilen på 17.mai-arrangementet ble 

drøftet videre, for å forankre dette hos elevene. Saken sendes til elevrådet for 
drøfting. 

 
 

Sak 4: Økonomi 
- Åpen skole går i minus. Det er ikke noe mål at det skal gå i vesentlig overskudd, men 

det bør gå omtrent i null. Da har vi to valg – øke prisene eller redusere kostnadene på 
innleide aktiviteter. I lys av tilbakemeldingene fra elevene i brukerråd, synes det som 
utgifter til innleide aktiviteter bør kunne reduseres. Dette må kommuniseres tydelig 
til trinnkontaktene fremover, men vil i liten grad ha innflytelse for våren 2019 som i 
stor grad er ferdig planlagt. I tillegg kom det innspill på at prisene i kiosken er veldig 
lave, så det bør vurderes om de kan skrus litt opp (eksempelvis 10 kr istedenfor 5 kr 
for et stykke kake). 

Vedtak: For skoleåret 2019/20 endres ordlyden i FAU-håndbok for åpen skole fra at man 
fritt kan disponere 2000 kroner til innleide aktiviteter, til at det kan innvilges inntil 2000 
kroner til slike formål etter søknad til FAU. 
 
- Forventa inntekter fremover:  

Overskudd 17.mai: 35000 kr 



Åpen skole: 14000 kr 
 

- Forventa utgifter fremover:  
Åpen skole: 12000 kroner 
Gave til Streetlight: 10000 kroner  
Gave til skolen: 10000 kroner.  
Kor 17.mai: 7000 kroner, foreslått økning til 8000 kroner. 
 

Sak 5: Vedtak på økt pengestøtte 
  
Vedtak: Øking av premiepott 17.mai økes fra 3000 til 6000 kroner som en prøveordning for 
17.mai 2019, for å tilstrebe en mer miljøvennlig profil på 17.mai-arrangementet. Det 
overordnede målet er å redusere mengden småpremier uten verdi.  
 

Sak 6: Klatrevegg 
Lite nytt. Arkitektkontor er identifisert, men foreløpig lite konkret kunnskap om potensielle 
kostnader. Respons fra Trondheim Eiendom er heller ikke klar. 
 

Sak 7: Håndballbanen/skolegård 
Elev- og ansattrepresentanter i brukerråd kjente seg ikke igjen i en beskrivelse av at 
håndballbanen blir lite brukt. FAU diskuterte andre mulige enkle tiltak i skolegården – 
basseringer, løpebaner, paradis og liknende. Dette tas til brukerråd for videre idemyldring. 
 

Sak 8: Eventuelt 
Strategidokumentet «Stein, saks, papir». Medlemmene i FAU oppfordres til å sette seg inn i 
dokumentet, og trekke ut to-tre momenter fra handlingsplanen som man tenker det er 
relevant for FAU å arbeide med. 
 
 
 


