
 

 

1. Velkommen ved Torkel 

Presentasjonsrunde rundt bordet. Møteinnkallelse godkjent. 

2. Oppsummering ang. prosjekt klatrevegg  

Godkjennelse fra kommunen ok (fornyes?) Bevilget penger fra sparebank 1. Søkt Gjensidigestiftelsen 

undersøkt, men prosjektet er ikke kvalifisert. Nyborg IL kan bevilge 10 000kr. Legater undersøkt. 

Mangler fortsatt 150000kr. Kulturmidler i Tr.heim kommune er ikke undersøkt, men skal være 

mindre midler og stor prosess. Even undersøker Olav Thon-stiftelsen i et siste forsøk. Dersom siste 

søknad også avslås skrinlegges prosjekt klatrevegg i denne omgang. 

3. Kort om økonomi 

FAU har ca 63 000kr på konto. Ingen større økonomiske konsekvenser for FAU etter avlyst 17.mai 

arrangement, da vi også har hatt lite utgifter i en tid uten arrangementer. Førsteprioritet nå blir å 

overføre godkjente regnskap(er) og gode oversikter til kommende FAU. 

4. Arrangementer ved gult smittenivå 

Diskusjon ang gjennomføring av åpen skole. Åpen skole eller tilsvarende må gjennomføres trinnvis. 

Skolebygget og gymsalen er ledig på onsdager. Åpen skole eller annet sosialt arrangement tas opp på 

foreldremøtene med oppfordring til trinnkontakter om å skape sosiale lavterskel-arrangementer 

trinnvis. 

Vanskelig å vurdere muligheten for å arrangere ordinært 17.mai arrangement i 2021. 4.trinn 

oppfordres til å være noe forberedt på å arrangere. 17.maikomite skal opprettes som normalt. 

Ettersom 4.trinn bare er 20 elever, vil det bli behov for hjelp fra 5.trinn (som ikke arrangerte i 2020). 

Elevråd støtter avgjørelse om mindre bruk av små premier. 

Temakveld for foreldre utsatt på ubestemt tid. Dersom det blir anledning til våren planlegger vi 

samme tematikk og type arrangement som skulle gjennomføres mars 2020. 

5. Skolestart gult smittenivå 

Skolehverdagen fra før sommeren videreføres. Hvert trinn har sine soner og er en kohort. Svært 

utfordrende med fravær blant personalet nå når man skal være fraværende også ved forkjølelse og 
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milde symptomer. Det krever fortsatt mye ressurser å oppfylle kravet til smittevern, både praktisk, 

og i forhold til dokumentasjon, besøkslogg osv. Foreldre har ikke adgang i skolebygget uten avtale. 

Foreldremøter gjennomføres i uke 38 og 39 ved alle trinn i gymsalen. Da vil det bli mulig å 

gjennomføre valg av nytt FAU. Det blir noen utskiftinger da det er flere som ikke stiller til gjenvalg. 

Når nytt FAU er samlet må det velges ny leder. Det vurderes uhensiktsmessig at fungerende leder 

Torkel, som representerer 7.trinn, forsetter i bare 8.mnd.  

6. Annen informasjon fra rektor 

Det pågår en diskusjon om gjennomføring av leksehjelp og alternativer til dette. Det er også dialog og 

jobbes med hvordan med Kor Læne kan gjennomføres. Det planlegges digitale løsninger, som skal 

arrangeres i stedet for de tradisjonelle samlingene i gymsalen. 

7. Eventuelt:  

Melding om få sykkelstativ på skoleområdet, bare et lite sykkelstativ ved barnehagen som er kjent. Et 

sykkelstativ ved enden av grusbanen har vært gjengrodd, dette er nå ryddet frem. Skulle det bli 

meldt behov for ytterligere flere stativ, stiller FAU seg positiv til å bidra i anskaffelse av dette. 

Det er ikke kommet innspill trafikkplan. Trafikksikkerhet knyttet til «rå-sykling» i gang og 

sykkelveiene i nærområdet ble diskutert. Stort engasjement i møtet om trafikkbildet ved Nyborg, 

men FAU har ingen kommentarer til planen som foreligger nå. 

Brukerråd og foreldremøter gjennomføres før neste FAU-møte som blir 14.oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


