
Møtet gjelder: FAU-møte

Dato: tirsdag 07.09.2021

Tidspunkt: 18:00-19:30

Sted: Meet

Tilstede:

Kristin Wendelbo (1.trinn), Silje Magnussen (2.trinn), Arnhild Staal Pedersen (3.trinn),
Ann Helen Jamtøy (4.trinn), Marit Galåen (5.trinn) Cathrine Bråten- (6.trinn), Lasse
Skomsvoll (vara.7.trinn), Astrid Hærnes (rektor)

1) Godkjenning av møteinnkalling. Møteinnkallingen godkjennes

2) Status fra rektor:

Uke 4 er gjennomført. Vi er godt i gang. Skolen startet på grønt nivå, og er der fortsatt.
Barna springer fritt rundt i skolegården og jubler over det.

Inne på skolen er elevene delt i kohort på sine trinn. På SFO er elevene oppdelt, her
ønsker skolen å være føre var. Dagene går med på mye Korona-arbeid. Skolene har fått
mye ansvar fra kommunen. Trinn med smitte fikk utdelt hurtigtester, og skolen prøver
å informere så godt de kan. Resultatet av smitten er at det er mye fravær. Pr dags dato
er cirka 40 elever hjemme. Det er også en del fravær hos ansatte.

Foreldremøtene gjennomføres fysisk. Skolen tar hensyn til smittevern. Dette er
informert om i Meldeboka.

Elevene har gode og trygge dager. Smitten går ned, vi håper det fortsetter slik. De
fleste ansatte er fullvaksinerte. På skolen er det er mye liv og glade barn. Til tross for
strengt testregime har vi gode dager. Lederteamet jobber godt. Rektor er imponert over
de ansatte.

Testregimet fra Trondheim kommune er sendt ut på meldeboka. Rektor ønsker oversikt
og bli kontaktet hvis noen tester positivt på testen. Testkitten har fungert godt. Det skal
oppleves trygt å være på skolen. Det er ikke noe stort smittetrykk i skolen. Testene er
for å sikre og trygge barn og foreldre.



Rektor ønsker å få tilbakemelding på info som sendes ut/mangler. Tilbakemelding fra
FAU-medlem: Fint om rektor merker med utropstegn/heading hvis det er noe som er
viktig å lese.

3)Konstituering

Leder : Marit Galåen

Nestleder: Avventer

Kasserer: Cathrine Bråten

Referent: Silje Magnussen

4) Medlemmer i Brukerråd: FAU-leder Marit Galåen og Guri Korpås (Arnhild
Pettersen vara)

5) Møteplan for FAU. Leder ser på fjorårets møteplan og kommer med forslag.

6) Åpen skole.

Trinnet får en dato til å være på skolen. Der kan det være salg av boller/frukt/kaffe etc.
Varighet på 1 ½ time. Muligheter for å søke FAU om penger til dette. Datoene blir
fordelt på trinnene. Åpen skole bruker å være på onsdager. Grunnet Koronaen, er det
lenge siden vi har møttes.
Erfaring fra forelder: fint at trinnene kan møtes litt på tvers. De blir da mer kjent med
hverandre, noe som er verdifullt. Vi håper på å kunne ha to trinn sammen på åpen
skole i løpet av høsten. Fint å kunne prioritere første trinn og andre trinn dette året.

7) Foreldrerådsmøte.

Møte med trinnkontaktene. Her skal vi gå gjennom årsberetning og fortelle om
FAU-arbeidet i dette skoleåret. Det er viktig for trinnkontaktene å vite hvilke oppgaver
de har. Trinnkontaktfunksjonen: lærer og trinnkontakt skal samarbeide. Det å være
trinnkontakt er ikke bare å ha en sosial rolle. FAU har flere forslag til hva
trinnkontaktene kan bidra med og ønsker mer samarbeid med trinnkontaktene.

FAU ønsker fokus på å ta vare på hverandre og det være i et fellesskap. Det er viktig at
vi prøver å finne ut hvordan vi konkret kan jobbe sammen. Vi forsøker å holde møtet
fysisk. Arrangementkomité: kasserer, leder og referent.



8) Oppmerking av skolegården.

Sak fra forelder. Rektor informerer: skolen har en plan på dette. Skolen har fått midler
fra Trondheim kommune og sommer-SFO. Firmaet Decomark er bestilt. De lager spill
i asfalten. Skolen skal derfor få et stort stigespill på 5 ganger 5 meter. Spillet blir svidd
ned i asfalten. Det er også kjøpt inn kanoer til skolen. Elvene ønsker å få markert en
vifte foran basketkurvene. Det nevnes også en 60-meter. Vaktmester ordner dette.

Forslag fra forelder: går det an å lage en type aktivitetsløype? Kunstnere har vært med
og utformet dette. Går det an å få støtte til et slikt prosjekt? Dette er ofte med i budsjett
ved bygging av nye skoler. Dette kan sjekkes ut. Det er mye fint og spennende for å få
inn kreativitet og lek.

9) Til info: registrering i Brønnøysundregistrene. Nye medlemmer i FAU skal
registreres. De får da tittel som medlem i FAU. Det er viktig at dette er oppdatert. Nye
medlemmer må da sende inn sitt personnummer til leder i FAU.

10) Eventuelt:

i) Info fra Rektor: det er snart TV-aksjon. Hva skal vi gjøre med støtte? Ønske
fra skolen at innsamling fra skolejogg går til følgende: fra 1-4 trinn, støtte til
Sykehusklovnene. 5-7 trinn: TV-aksjonen.
Nyborg skole er i år ønsket som vert for innsamlingsaksjonen. Vi innhenter mer
informasjon om dette.


