
 
 
 

Referat 
 

Møtet gjelder: FAU-møte 
Dato: torsdag 22.04 
Tidspunkt: 18-19.30 
Sted: meet 
Alle representanter for FAU var til stedet.  
 

1. Møteinnkalling godkjent 

2. 17.mai:  

Nyborg skole stiller ikke med barnetog i forbindelse med at Grenaderkorpset går en 

runde i nabolaget 17. mai, dette er bestemt av rektorene ved Nyborg, Åsveien og Ila 

skole. FAU synes det er synd at vi ikke har blitt rådført før endelig beslutning ble tatt, 

men forholder oss til det som er bestemt. 

Etter forslag fra 4. trinn får Grenaderkorpset is etter endt tog. 4. trinn står for 

innkjøp og utlevering av is.  

 

3. FAU spanderer is på alle elevene i forbindelse med 17. mai arrangement i skoletiden 

11. mai. Det må legges inn en bestilling på is hos Bunnpris, og de kan hentes og 

legges i fryser på skolen i forkant.  

 

4. Referat fra brukerråd – henviser til referat som legges ut på skolens hjemmesider.  

 
5. Det har tidligere vært en sak angående oppmerking av skolegården til ulike 

aktiviteter og ballspill. FAU foreslår at hva som skal merkes opp tas opp i brukerråd 

for å få en forankring hos elevene. 

 

6. Brøyting av adkomstveier til Nyborg skole: Henvendelse fra vaktmester Eklo. 

Fortauet på høyre side fra lyskrysset og til krysset Benjaminsvaien – Johan 



Falkbergets vei, er tilkomstvei til skolen og skal derfor brøytes. Det er kommunene 

som har ansvaret for brøytingen av denne tilkomstveien, men de velger å legge snø 

på fortauet. FAU følger opp saken. 

 

7. Eventuelt: 

 
i) Valg av trinnkontakter og FAU-representanter bør skje på foreldremøtet på 

vårparten, slik at alle representanter er på plass før nytt skoleår starter. Det 

er i dag ulik praksis ved trinnene. 

ii) Det har kommet inn søknad fra 7. trinn om støtte til et 

avslutningsarrangement, dette gir FAU støtte til. 

iii) Hvilke kanaler har FAU for å fremme saker videre? Ikke alle saker er aktuelle 

å ta via brukerråd. FAU tar dette med inn som et punkt til neste møte. 

iv) De siste referatene fra FAU og Brukerråd ligger ikke ute på hjemmesidene til 

skolen. Viktig at disse blir gjort tilgjengelige så fort som mulig etter at møtene 

er avholdt. 

v) Neste møte i FAU: 18:00 onsdag 26. mai 

 


