
Referat fra FAU-møte 25.01.2023
Sted: Åsveien skole og ressurssenter

Tilstede:
Stein Wasmuth (rektor). Kun tilstede for sak 1.
Mette Ustgård Hanssen (1.trinn)
Siri Omholt (2.trinn)
Christoffer Blindheim (3.trinn)
Hanne Nordgård (4.trinn)
Ingeborg Mikalsen Grønning (5.trinn)
Heidi Måøy (6.trinn)
Oddbjørn Sæther (7.trinn)

Sak 1: Info om FAUs arbeid og forventninger v/rektor

Foreldreråd
Alle foreldre på skolen er en del av skolens foreldreråd. En klasses foreldreråd velger
foreldrekontakter for klassen, samt FAU-representant for trinnet i samråd med
parallellklasser.

FAU
Foreldrearbeidsutvalg. FAU sitt primære arbeid er å bistå i å gi barna et så godt
læringsmiljø som overhodet mulig. FAU koordinerer arrangementer i løpet av året (blant
annet åpen dag, 17.mai, disco) og tar opp relevante saker som kommer inn fra
foreldregruppa, skolen og Brukerråd. FAU behandler ikke individrelaterte saker - men har
fokus på læringsmiljøet i sin helhet.

Se Utdanningsdirektorates sider for mer informasjon om foreldreråd og FAU:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skol
e/foreldrerepresentanter/

Brukerråd
Brukerråd består av:

- 3 representanter fra elevrådet
- 3 foreldrerepresentanter
- 1 ansattrepresentant
- Rektor (er referent og har ikke stemmerett)

Brukerråd er “et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i
saker som angår tjenestens kvalitet og innhold, samt brukere og ansatte som grupper,
men ikke som enkeltpersoner”. Hentet fra https://www.trondheim.kommune.no/brukerrad

Foreldrerepresentantene i Brukerråd kan velges fra hele foreldrerådet, altså samtlige
foreldre på skolen.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/foreldrerepresentanter/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/foreldrerepresentanter/
https://www.trondheim.kommune.no/brukerrad


Annen info
Rektor kan være behjelpelig med å sette FAU i kontakt med elevrådet dersom det er et
ønske om å innhente elevstemmen.

Rektor forhører seg med Sverresborg ungdomsskole vedrørende endringer knyttet til
overgangsarrangement.

FAU må gi beskjed i god tid til skolen dersom det ønskes å booke et areal til arrangement.

Sak 2: Konstituering av FAU, valg av leder, kasserer, etc

Kasserer skoleåret 22/23: Hanne Nordgård
Leder skoleåret 22/23: Christoffer Blindheim
Leder skoleåret 23/24: Siri Omholt

Foreldrerepresentant i Brukerråd 22/23: Heidi Måøy
Foreldrerepresentant i Brukerråd (leder) 22/23 frem til 31.mars: Siri Omholt

FAU spør rektor om hvordan valg av øvrige brukerrådsrepresentanter helst bør foregå. Siri
Omholt tar ansvar for dette.

Sak 3: Oppdatering av Brønnøysundsregisterene

Informasjon i Brønnøysundregisteret om FAU Åsveien må oppdateres når medlemmer
skiftes ut. Christoffer Blindheim har fått tilstrekkelig informasjon fra alle FAU-medlemmer
og har ansvar for å registrere ny info om rollefordeling på Altinn.

Sak 4: Eventuelt

Eventuelt 1: Søknad fra Elevrådet.

FAU har fått en søknad fra elevrådet på 25 000,- til biblioteksbøker. FAU innvilger
søknaden og vil utfordre elevrådet til å få mest mulig ut av pengene. Hanne Nordgård
svarer opp elevrådet.

Eventuelt 2: En oppsummering av FAUs arbeid og tanker videre

● FAU har en delt mappe på Google drive for alle FAU-medlemmer. Mappen er
tematisert.

● Året 21/22 oppsummert: Åpen dag, 17.mai og disco for 5.-7.trinn, fra april til juni
2022.

● Inntekt fra Åpen dag, ca 30 000,- skal sendes til Flyktningehjelpen. Hanne
Nordgård sørger for at riktig sum med penger blir sendt til Flyktningehjelpen.

● FAU er enige om å lage et årshjul, og også et infohefte om FAU-arbeidet - til hjelp
for alle kommende utvalg. Det skal være lett å være nytt medlem i FAU.



● Tanker rundt Halloweenfeiring: Dagen forårsaker lett utenforskap. Hvordan kan
FAU bidra til å redusere utenforskapet? Vi kan la klasser søke om støtte til
inkluderende halloweenfest 31.oktober eller vi kan ha felles halloweendisco for
mellomtrinnet. Hvordan kan vi holde det på et gjennomførbart nivå?

● Foreløpige tanker rundt 17.mai: oppdatere leker

● FAU ønsker å sjekke opp om det finnes noen gode løsninger for å administrere
klasseøkonomi.

● Disco er satt til 16.mars

Eventuelt 3: Innspill til Brukerråd
FAU foreslår å oppfordre til kunstnerisk innslag på 17.mai eller som et eget
arrangement/”åpen mikrofon”. Spesifikt forslag til 17.mai er å lage en versjon “Til dovre
faller” https://www.youtube.com/watch?v=iXoOqaeRXc8.

Eventuelt 4: Formidle verv
Alle FAU-medlemmer gir beskjed om sitt verv til sitt trinn, formidler neste møtedato
(tirsdag 14.feb 23) og legger ved link til referat.

Neste møte
Tirsdag 14.februar kl 20.00-21.30. Tematikk: Disco i mars, åpen dag og 17.mai

https://www.youtube.com/watch?v=iXoOqaeRXc8

