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MØTEREFERAT  

Møtet gjelder: FAU  

Dato og tid: Mandag 13.01.21 kl. 20:30-21:30 

Sted: Digitalt  

Til stede: Kathrine Storli (1.klasse), Ingvill Aune (vara 1. klasse), Jorunn Løseth, (leder og 2. klasse), 
Frode Krogstad (kasserer og 3. klasse), Anny Marita Hårstad (sekretær og 4. klasse), Kjell Inge 
Skjønberg (brukerrådsleder og 5. klasse), Beate Berge (6.klasse). Ikke tilstede: 7.klasse.  

Referent: Anny Marita Hårstad og Jorunn Løseth 

Kopi til: Alle 

  

 
Referat fra forrige FAU 23.11.20 ble funnet i orden, uten bemerkninger. 

 

 
Sak 1/21: Info. fra administrasjon skole/referat brukerråd:  

Referat fra brukerrådsmøte i desember ble gjennomgått. Referat ligger ute på skolens hjemmeside 
og det ble oppfordret til å ha lest gjennom dette i forkant av dagens møte FAU.  

Skolen sender ut informasjon via Meldeboka bla. ang. Covid-19 og det er viktig at alle foreldre følger 
med det som kommer av info. Siste nytt er ang. smittesituasjonen og at det ikke pålagt at elever 
under 12 år skal bruke munnbind i Trondheim kommune.  

 
Sak 2/21: Saker ang. skole/meldt inn fra trinn/FAUrepr. til FAU  

Paragraf 9a ble i høst satt på dagsorden. FAU er et organ som «skal sikre reell medvirkning fra 
foreldre og medvirke til at foreldre skal ta aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, 
vurdering av skolen.» FAU skal være mer enn en arrangementskomite. Mye er bra, men vi ønsker å 
jobbe proaktivt og se hva vi kan gjøre for å bedre kommunikasjon. 

 
Sak 2.1 Innspill om digitalt foreldremøte på vegne av FAU, der vi inviterer en representant fra 
Trondheim kommune eller Fylkesmannen (Nå statsforvalter) til å informere om lovverk og 
aktivitetsplikt.  Mange ønsker mer informasjon om hvordan eks. bekymringsmeldinger skal meldes 
inn og hvordan slike saker skal håndteres videre. Brukerrådsleder tar kontakt med Trondheim 
kommune og hører om muligheten for å få til et digitalt informasjonsmøte/hvem sette i kontakt med. 

 
Sak 2.2 Går på kommunikasjon administrasjon og hva som bør kommuniseres ut til hvem og at man 
ikke skal være redd for å melde inn saker til skoleledelsen. Ble videreformidlet til administrasjonen 
dagen etter FAUmøtet og også satt på agenda neste brukerrådsmøte.  

Sak 2.3 En sak er sendt til fylket. 
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Sak 3/21: Saker fra Elevråd ved elevrådslærer  

Elevene ønsker mer medvirkning i skolehverdagen når det gjelder enkelte ordninger på skolen. 
Elevrådet og FAU satte i gang salg av munnbind, veldig bra resultat og godt med salg.  

 
Sak 4/21: SFO  

FAU og brukerrådsleder har hatt ønsker om mer tilrettelagt aktivitet SFO og mer informasjon fra uke 
til uke. Veldig mye mer aktiviteter nå, positive tiltak er foretatt.  

 
Sak 5/21: Forbedring av skolens uteområder 

FAU er i gang med søknader til bedrifter og stiftelser for innsamling av sponsorkroner og har satt ned 
en anleggsgruppe blant foreldre som ønsker å bistå i prosjektlederrolle/gjennomføring. Her blir nok 
en god del av jobben også dugnad.  

Hittil har vi fått inn kr. 8000,- og vi høyner innsats på nyåret. Nytt år, nytt budsjett. Ikke fått 
tilbakemelding fra Equinor (Anny sendte inn i høst, hun følger opp der).  

Hvilke utbedringer/tiltak FAU velger å gå for, vil avh. av innsamlede midler. Trollskogen (balansetau, 
Zip line), ping pong bord ute ). Større anlegg hvis vi får inn nok midler. FAU foreslår at vi jevnlig søker 
støtte/midler her.  
 
Ny status på neste møte FAU. Jorunn har laget en liste over hvem man har spurt. Har man tips til 
hvem man kan søke til si ifra til Jorunn, som sender formell søknad. Har en liste over hvilke 
bedrifter/org./stiftelser vi har søkt hos, klar til neste FAUmøte.  

 
Sak 6/21: Arrangement 

Tradisjonelt sett har FAU vært en arrangementskomite for delegering av oppgaver ved 
gjennomføring arrangement. I år har de aller fleste arrangement utgått pga. Covid-19.  

Årets Kulturkveld 10/12 ble heldigital. Ble stor pågang og ikke alle fikk sett link på samme tid men 
bra til å være første gang.  Gode tilbakemeldinger her.  

Gjennomføring og salgsresultat loddtrekning ble veldig godt mottatt og vi fikk inn nærmere 10 000,- 
FAU tok på seg oppgaven i å samle inn premier til trekning, samt lage en ordning for gjennomføring 
av trekningen digitalt og betaling via VIPPS. Med kr. 10 per fysisk lodd, ble det litt bretting av lodd på 
kasserer med familie og formell loddtrekning ble foretatt på skolen, der både FAUleder, kasserer, 
adm.resepsjonen, samt renholder stilte som sannhetsvitne. Veldig bra salg, takk til alle foreldre :)  

Nyttårsball for de eldste klassene er en tradisjon som mest sannsynlig utgår 2021. Heller ta et mai-
ball? Eller kohort: Eks. 1. og 2.klasse (samme kohort), 3. osv. der hver enkelt skaper arrangement i 
gymsal en kveld hvis tillatt?  
Bente sjekker om man kan ha klubbkveld for halve skolen , to kvelder på rad i Stokkan bakken. 
 
1. og 2. trinn er i samme kohort så derfor kan det høres om det kan avvikles klubbkveld for disse 
klassene i gymsalen.   

 
7/21: Eventuelt  
Munnbind: 13.01 Det er noen munnbind igjen, alle i FAU skriver melding til sine klasser om at det er 
igjen noen munnbind til salgs. Slik at de siste munnbindene blir solgt.  
Oppgjøret for munnbindsalget blir gjort opp etter alle munnbind er solgt.  Skolen og FAU har blitt 
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enige om at FAU ikke skal tape på salget av munnbind. Skolen har eget corona budsjett som evt  tap 
kan føres mot, men vi har allerede positivt regnskap her.  

Kasserer tok opp at FAU har brukt å sponse hver klasse med 1000kr for aktivitet. FAU ønsker at 
denne ordningen fortsetter og anser det at klassen må planlegge i fellesskap, søke FAU om støtte 
osv. som viktig læring og klassene sender en formell søknad til FAU (e-post til sin FAUrepr.)  

Her tar hver enkelt klasse avgjørelse på når de vil ha pengene på konto og hva de skal brukes til. 
Lærer tar denne samtalen i klassen og melder tilbake til FAU-repr. Trinnkontakter kjøper inn.  

Send ut reminder om at vi fremdeles har noen munnbind igjen til salgs på klassenes FBsider. 2.trinn 

fikk en reminder i dag og 3 nye munnbind a 150 kr (inkl. 10 filter) ble bestilt på kort tid 😊 

 
Ny dato for møte FAU er satt til onsdag 17.feb. kl. 20:30.  

  


