
REFERAT FRA MØTE I FAU TRONES 09.06.2021 

 

Til stede: Margareta (1a), Louise (3c), Jasmine (1c), Ann-Helen (5b), Linn Hege (1b), Cecilie (7c), Arve 

Sæther (rektor), Bjarte Lending (leder), Bjarte (2c), Therese og Sveinar 

 

Agenda: 

32-20/21 Godkjenning av referat 
 
Ingen kommentarer 
 

33-20/21 Ny leder 
 
Overtok vervet da foregående leder trakk seg for to måneder siden. Det blir valg 
av ny leder ved oppstart av nytt skoleår. Om noen andre også vil fremme sitt 
kandidatur, kan Bjarte L. kontaktes. 
 

34-20/21 Orientering av rektor 
 
Det har vært et annerledes år generelt, men også spesielt for Trones. Etter at 
Arve tok over, har det ikke vært mange uker uten at noen har vært i karantene 
eller ventekarantene. 
 
Pga. smittetrykket har ikke skolen gjennomført besøksdagen for neste års 
førsteklassinger, og har fått noe kritikk for dette valget. Det ser imidlertid ut til at 
skolen klarer å få til en avslutning for 7. klassingene. 
 
Satser på grønt nivå i august. 
 
Ny rektor er ansatt: Mats Herholdt-Bjørnrå. Mats har jobbet på Trones skole 
tidligere og kjenner dermed godt til skolen. Jobber p.t. som rektor på Aspervika 
skole. Overtar for Arve 1. juli. 
 
Rektor orienterte om arbeidet med den nye B35-skolen, men det meste er p.t. 
uklart. 
 
Skolen er i mål med veldig mye av planleggingen for neste år. 
 
Foreldre vil få mulighet til å komme på skolen og se gjennom gjenglemte klær. 
 

35-20/21 Eventuelt 
 
Jasmine har utarbeidet et utkast til høringssvar til kommunen. Bjarte L. sender 
utkastet til gjennomlesing til deltagerne i FAU for innspill. 
 
17. mai-arrangementet med de to gjøglerne var så langt Arve kunne se en 
suksess fra 1. til 7. trinn. Gjøglerne opplevde også at de ble godt mottatt på 
skolen og at de fikk god respons. 
 



FAU luftet tanken om et arrangement/happening ved overgangen til 
mellomtrinnet. Rektor syntes dette virket som en god idé. Tips fra rektor til FAU 
(erfaring fra Hommersåk skole), var uteskole med utesvømming. Hommersåk 
skole ble sponset av BUKS til våtdrakter til dette formålet. Dette kan ev. 
kombineres med overnatting ute. 
 
Det ble en del forskjeller på 17. mai-feiringen hos de forskjellige klassene i fravær 
av felles retningslinjer. 
 
Takk fra FAU til rektor for godt samarbeid (med ditto fra rektor). Takk fra leder til 
de forskjellige komitéene. 
 
Hei Verden har en utestående sak: Mulighet for FAU til å bistå inn i TV-aksjonen. 
Det utbetales et honorar på 12.000,- for dette. Det forberedes en sak til første 
FAU-møte til høsten. 
 
FAU sender en liten påskjønnelse i form av twist til alle kontaktlærerne som takk 
for god innsats dette skoleåret. 
 

 


