
 
 

Referat 

 

Møtet gjelder Foreldrerådsmøte 

Dato 15.11.2022 

Tid 19.30 – 21.00 

Sted Personal rommet Nyborg Skole 

Til stede Kristin Wendelbo (fau 2 trinn) 

Anette Hoel (trinnkontakt 4 trinn) 

Roger Vangen (fau 4 trinn) 

Mona Ødegården (fau 6 trinn) 

Inga Ringdalen (fau 3 trinn) 

Chatrine Bråthen (fau 7 trinn) 

Tone Friden (trinnkontakt 2 trinn) 

Katrien De Moor (fau 1 trinn) 

Hildegunn Vada (trinnkontakt 5) 

Ann Helen Jamtøy (fau 5) 

Birgitte Ljunggreen (trinnkontakt 7 trinn) 

Jarle Nårud (trinnkontakt 7 trinn) 

Forfall Trinnkontakter 1,3,6 (trinnkontatkter 1 trinn har ikke fått invitasjon) 

Rektor Astrid Hærnes 

Referent Inga Ringdalen 

 

1. Valg av ordstyrer – Kristin  

2. Valg av referent – Inga Ringdalen 

3. Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokollen 

a. Trinnkontakter fra 5. og 7.trinn – Birgitte og Hilde-Gunn 

4. Registrering av stemmeberettigede 

5. Godkjenning av møteinnkallelsen - Godkjent 

6. Godkjenning av årsberetning for skoleåret 2021/2022 

7. Godkjenning av revidert regnskap for skoleåret 2021/2022 

a. -3000 i resultat 

b. 17. mai er største inntekt 

c. Noen trinn har fått støtte til Haloween 

d. 7. trinn har fått støtte til avslutningstur 

e. FAU sponset skolen med nye baller 

f. Regnskapet er godkjent 

8. Valg av revisor for skoleåret 2022/2023 

a. Tone Friden (2 trinn trinnkontakt) valgt 

9. Informasjon fra rektor 

a. Rektor er ikke tilstede 



 
10. Håndbok 

a. Revidering av håndbok 

b. Håndboken bør være lettere tilgjengelig, Kristin snakker med Marit. Dette skal rettes 

opp i.  

c. Avklaring og tydeliggjøring av økonomi åpen skole ønskes 

d. Forslag til vedtak - Oppfordring til gjennomføring bursdag Nyborg skole 

i. Det er enighet om dette 

ii. Skriver en kort anbefaling om hvordan bursdager ofte gjennomføres på 

Nyborg. Gave: Lavt beløp, for eksempel 20kr og kort. Gymsalen anbefales. 

Inviterer grupper. Føringsregler og oppfordring til å ta det på første 

foreldremøte i førsteklasse.  

11. 17.mai arrangement.  

a. Informasjon om veileder som er under revidering.  

b. Kort erfaringsdeling fra 2022, evt. innspill fra trinnkontaktene. Heidi Nygård.  

c. Viktig å begynne tidlig for å få med alle. 

12. Åpen skole:  

a. Erfaringer, tilbakemeldinger 

b. Betaling er utfordrende, få har kontanter, vipps funker ikke når barna kommer alene. 

Kan man ta "inngangspenger"?  Foreløpig opp til hvert trinn.  

13. Foreldrerådet - trinnkontakter og FAU 

a. Hva skjer skoleåret 22/23 

i. 60 års feiring for skolen i 2023 

b. Samarbeidspunkter FAU og trinnkontakter 

14. Eventuelt 

a. 6. trinn arrangerte loppemarked – erfaringer skrives ned slik at 6 trinn neste år kan 

vurderes å gjøre dette til en tradisjon. Å få med alle tidlig er viktig. 

b. Oppdatering av lister for FAU som ligger på nett ønskes. 

c. Avklaring av lageret ved personalrommet ønskes. Hvem har ansvar og eierskap? 


