
Referat fra møte i FAU

Dato: 18.03.21
Tidspunkt: 18.00 – 19.00
Sted: Møtet ble avholdt digitalt i Google Meet
Til stede: Silje Magnussen, Marit Galåen, Guri Sivertsen Korpås, Cathrine Bråten, Torkel
Haugan Hansen, Astrid Rekstad Hernæs, Arnhild Staal-Pettersen (deler av møtet), Even
Ambros Holte (deler av møtet)
Møteleder: Marit Galåen
Referent: Torkel Haugan Hansen

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Godkjenning av forrige møtereferat

Møteinnkalling og forrige møtereferat godkjent uten merknader.

3. Rektor informerer

- Skolen drives fortsatt på gult nivå, i det som oppleves stadig mer som den nye

hverdagen. Glad for at man fortsatt kan drive skole i en tilnærmet normaltilstand.

Det er lavt fravær blant både elever og ansatte.  Sykefravær blant ansatte er helt nede

i 3 %, også i den perioden vi nå har lagt bak oss da det normalt er en del

sesongsykdom.

- Premiere 22.mars på lydboken «Når alt står på spill» som 5.trinn har laget. Fjorårets

musikal for 4.trinn ble avlyst på grunn av koronautbruddet, og dette er resultatet av

et arbeid der scenemanus er omarbeidet til lydbokmanus ispedd de låtene som var

komponert til den opprinnelige forestillingen.

- Miljøråd og Elevråd gjennomføres i trygge former. Det samme gjelder koret, der øving

frem til nå har vært gjennomført klassedelt, men der 5. og 6. trinn nå får øve samtidig

med god avstand.

- Resultatsamtale med kommuneledelsen er nylig gjennomført. Her bidro også

representanter fra elevråd på en flott måte.

- Både elever og ansatte har gjort seg erfaringer med de klassedelte utesonene som

kan være interessante å evaluere og ta med seg inn i en fremtid under drift på grønt

nivå.

- Utviklingssamtaler pågår nå, og foreldremøter planlegges etter påske. I

utgangspunktet tenker man å gjennomføre disse fysisk på tilsvarende vis som i høst,



med én forelder per elev. Plan B er å avholde digitale foreldremøter, hvis

smittesituasjonen skulle gjøre det nødvendig.

- 5.-7.trinn – det jobbes mye med bruk av sosiale medier og internett, mobbing og

uønsket aktivitet. Handlingsplan fra Trondheim kommune er også på trappene. Her er

det viktig med et godt skole-hjem-samarbeid.

- Innskriving av nye 1.klassinger i morgen, 19.mars.  Dette gjøres gruppedelt i

gymsalen.

- Nyborg SFOs unike posisjon i Trondheim ble drøftet. FAU uttrykker stor tilfredshet ved

hvordan SFO har vært drevet over tid, og ledelse og ansatte kan ikke fullroses nok på

dette området.

4. Oppfølgingssaker fra forrige møte:

- Gave i forbindelse med Nyborgkveld

Elevråd utfordres til å komme med innspill til noe elevene kunne tenke seg ble investert i

på skolen/skolens område. Gave til veldedig formål gis ikke i år i påvente av en mer

oversiktlig økonomisk situasjon.

- Til informasjon:

Miljørådet har søkt om støtte til premie for en rydde- og kildesorteringskonkurranse

mellom klassene på skolen. FAU-leder har bedt om at de søker om en spesifikk sum

før tilslag gis.

5. Oppfølging sykkelopplæring - hentet fra årshjulet

Dette er en sak som ligger i årshjulet fra noen år tilbake. Da var FAU ved Nyborg initiativtaker

til at det ble gjennomført sykkelopplæring blant elevene. Dette er noe skolene nå får tilbud

om uavhengig av FAU, og saken fjernes fra FAUs årshjul.

6. Status 17.mai

FAUs vurdering er at det også i år blir umulig å gjennomføre et 17.mai-arrangement på

skolens område på en forsvarlig måte med tanke på smittevern, og arrangementet vedtas

avlyst. Vi holder muligheten åpen for at det kan arrangeres et lokalt tog i tråd med

17.mai-komiteens oppfordring.

7. Referat Brukerråd

- Vennskapsuke oppleves som å ha positiv effekt på språkbruk og bruk av sosiale

medier, som har vært tematikk over tid.

- Skolejoggen – noen elevgrupper savnet å ha fått med seg takken fra sykehusklovnene.

8. Eventuelt:

- Sak fra Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG). FAU har fått oversendt

saksdokumenter vedrørende at Bystyret skal behandle hvordan foreldremedvirkning

på oppvekstfeltet skal foregå i fremtiden. Det er gjort en evaluering av hvordan

ordningen med de to rådene for hhv barnehage og grunnskole som man har i dag har



fungert, og dette ligger som saksunderlag til bystyrebehandlingen. KFG er delvis

kritisk til hvordan FAUene har fått tid til å involvere seg i denne prosessen, og ber om

uttalelser fra FAUene på et antall spørsmål. Medlemmene i Nyborg FAU har ikke hatt

mulighet til å sette seg inn i saken på en måte som kreves for å gi en velfundamentert

uttalelse.

- Spørsmål vedrørende hvordan man tenker avslutning for 7.trinn til våren. Foreløpig er

ingenting planlagt, men rektor Astrid kommer tilbake til saken.

- Tilbud om lån av «sykkelverksted» fra Trondheim kommune – Miljøpakken. FAU

vurderer dette som et flott tilbud, og sender informasjonen videre til trinnkontaktene

for gjennomføring. FAU lager en timeplan for når i uke 15 de ulike trinnene

disponerer verkstedet.

- Innspill om at det for tiden avholdes vinteraktivitetsdager med ulike aktiviteter som

krever utstyr. Det kan være på sin plass med en påminnelse til lærere og videre til

foreldre om hvordan man kan låne nødvendig utstyr ved behov. Astrid noterer seg

dette.

- Neste møte avholdes torsdag 29.april kl 18, etter all sannsynlighet digitalt.


