
Referat FAU 
 
 

Tid og sted Mandag 24. februar 2020 kl. 18.00-19.00, Utleira skole 

Deltakere Bente Moholt (rektor), Lene Skjærbusdel (6A), Bente Småge (4D), Trine K. 

Smestad (3A), Wenche Flønes (2A), Mie Abelgaard (1A), Simen Sæter (7. 

trinn), Veronica Lidal (7a) 

 

 

 

 

1) Gjennomgang av tilbud skolefotografer  

Etter vurdering av mottatte tilbud velger FAU Lima Foto som skolefotograf for neste 

skoleår. Mie tar kontakt med Lima. 

 

2) Oppsummering workshop 5/2 “”Bedre skolestart for alle” v/Bente, Liv Randi og Mie 

Prøveprosjekt Trondheim kommune der man ser på en mer fleksibel skolestart. Flere 

modeller diskutert, 3 modeller som piloter. Utleira skole vurderer å prøve ut “SFO 

som omdreiningspunkt”, dvs.heldagsskole fra kl. 8.30 til 15 der SFO og skole i større 

grad kombineres. Målet er større veksling mellom lek og undervisning. Tentativ 

utprøving fra høst 2021. Må vurderes hvorvidt inkludere hele trinnet eller utvalgte 

grupper.  

 

3) Forespørsel om belysning ved gangfelt v/Wenche  

Har sendt henvendelse til Trondheim kommune ved Byplan, med kartutsnitt. La også 

med forslag om lyssetting. Wenche følger tråden videre med Byplan. Sjekker også 

Trygg Trafikk ift midler til lyssetting. 

 

4) Trafikksikkerhet rundt Utleira skole - oppfølging av trafikksikkerhetskampanje i des. 

-19 

Kampanje uke 14 mellom 30 mars og 3 april, som oppfølging av kampanje i 

desember. Sjekke om det er mulig å inkludere elever (Bente M). Mie hører med 

Trondheim parkering og politiet, samt sender Bente M tekst med beskrivelse ift 

informasjon til lærere og SFO. Bente S tar kontakt med barnehage om mulig 

samarbeid. Bente S tar kontakt med barnehage ift mulig samarbeid.  

 

5) Eventuelt 

Bente S: Flytte FAU møte i juni, kolliderer med skolegårdsfest. Flyttes fra 2/6 til 26/5. 

Mie: forslag om plastinnsamlingsaksjon iht årets TV-aksjon. Kan involvere elever, 

lærere, foreldre, etc. Mulig også samarbeid med Utleira idrettslag? 



Wenche: etablere klassekontakter som fast kontaktpunkt mot Utleira idrettslag? 

Involvere korpset m fl. En fast møtearena.  

Gunn: informerer om korpsdisco 31/3, fra 2. trinn og oppover. Info kommer på 

meldeboka. 

 

 

 


