
REFERAT FRA FAU-MØTE VED ÅSVANG SKOLE  

Dato: 10.11.2020  
Tid: 19:00 – 21:30  
Sted: Personalrom Åsvang skole  
Referent: Marte Åm  

Tilstede:  

Charlotte Rikheim (Leder), Siv Anita Haukdal, Kjerstin Faanes, Kristine Lånke Solbu, Siri Mordal, 
Katja Dahl-Krog, Elisabeth Kathleen Ofstad, Sara Elisabeth Caro Cornejo, Geir Arne Almås, Stine 
Damman Koksvik, Marte Åm og Arnt Ollestad.  

Ikke tilstede: 

 Siri Haugan, Ingunn Hareide Venås og Signe Danielsen  

Mer enn 2/3 av medlemmene er tilstede og FAU er vedtaksdyktig.   

Sak 1: Konstituering av FAU og valg av nestleder, økonomiansvarlig og sekretær  

Nestleder: Elisabeth Kathleen Ofstad  
Økonomiansvarlig: Siri Mordal  
Sekretær: Marte Åm  

Leder og nestleder representerer FAU i skolens Brukerråd.   

Sak 2: Start og stoppunkt for turer i regi av skolen.  

Det er besluttet at oppstart og avslutning av turer i regi av skolen skal skje på skolens område. Rektor 
forklarer at hele turen er en del av skolens tilbud, og at en samlet gjennomføring er et 
sikkerhetstiltak.   

Sak 3: Trafikksikkerhet ved øvre parkeringsplass  

Skolen jobber med konkrete tiltak for å bedre trafikksikkerheten på   
parkeringsplassen ved Gamle Jonsvannsveien, og vil i løpet av vinteren   
20/21 komme med nærmere informasjon.   
Foreldre og barn oppfordres til å gå eller sykle til skolen. Det ønskelig at nye foreldre blir tidlig 
informert og oppfordret til å danne gå-grupper ved skolestart.  

Sak 4: Rektor informerer.  
 

Rektor svarer på spørsmål fra FAU.  

 
1. Skolekatalog 2020/2021. Leder skal undersøke om man må bestille skolekatalogen, eller om alle 
elevene vil få den utdelt uavhengig av kjøp av produkter.   

 
2. Økonomien i Trondheimskolene. Rektor informerer om skolens generelle økonomiske utfordringer 
som hovedsakelig skyldes dagens bevilgninger, inndragninger av midler fra Rådmannen samt kravene 
i bemanningsnormen. Per i dag oppfyller Åsvang skole kravene om bemanning, men går med 



underskudd i 2020. Coronasituasjonen har også ført til økte utgifter. Bystyret i Trondheim skal møtes 
17. desember for å vedta budsjettet for 2021.  
 

FAU ved Charlotte Rikheim vil ta kontakt med Kommunalt Foreldreråd for Grunnskolen (KFG) for å 

legge en strategi for hvordan vi kan spille inn vår bekymring over dagens økonomiske situasjon i 

Trondheimskolene til Bystyret før nytt budsjett vedtas.  

Sak 5: Eventuelt.  
 

1. Beriking av utearealer for 7. trinn. Inndelingen av uteområdene gir i dag 7. trinn liten 
mulighet for fysisk aktivitet. Det er ikke ressurser for å ruste opp området, men rektor 
informerer at Festsalen er tenkt som en avlasting for elevene i vinter. I tillegg kan 
trinnene benytte andre kohorters uteområder når disse trinnene er på tur.  
 
2. Retningslinjer for bruk av mobiltelefon. Rektor viser til gjeldende retningslinjer for 
bruk av mobiltelefon. Elevene skal ikke benytte mobil i skoletiden. Foreldre oppfordres 
til å la barnas mobiltelefon være hjemme.   
 

3. NRK kommer på besøk til Åsvang skole i uke 47 for å gjøre innspillinger til et program om ernæring 
og fysisk helse. Programmet vil sendes våren 2021. Elever fra 3. trinn vil bidra.   

Møteplan:  
Neste møte holdes 12.1.2021 kl. 19:00.  
Ekstraordinært FAU-møte kan avholdes i løpet november/desember 2020 hvis behov i 
forbindelse med sak 4-2 og 1/3 av FAUs medlemmer krever dette.  

 

 
 

 
 

 
 


