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SAKSNUMMER SAK 

Sak 6 22/23  Godkjenning av innkalling. Gjennomgå referat. 
 

- Referatet ikke helt ferdigstilt. Kjapp gjennomgang, men noe mer 
arbeid gjenstår før ferdigstillelse. 

 

Sak 7 22/23 Informasjon fra rektor. 
 

- Rektor fraværende. Agendapunktet utgår. 
 

Sak 3 22/23 Foreldreforedrag om IKT og foreldremøte våren 2023 
 

- Ønskelig fra skolens side at FAU ordner med noen bidrag til IKT-uken. 
Tidligere har dette vært foreldreforedrag. Foredraget kan med fordel 
ha en positiv vinkling. Hedvig Montgomery ble foreslått. 

- Videre forslag spilles inn på Spond, hvor det etter hvert kjøres en 
avstemning. 
 

Sak 8 22/23 Evaluering tv innsamling. 
 

- Bør være et ekstra bord for bøsseutdelingen (dersom nok folk).  
- Mye kø og stressituasjon. Gikk tom for kaker. 
- Den ene ruten inneholdt en del kommunale boligene. Dette førte til 

noen uheldige situasjoner som de yngste gjerne ikke burde være med 
på. Samtidig er det en del av beboerne som fortjener å få besøk. 

- Godt oppmøte, kommentarene som kom inn ble notert på de 
aktuelle kartene. 
 

Sak 9 22/23 Eventuelt: 
 
- Mangler klassekontakter fra 2. trinn 
- Info fra FAU-leder:  

o Høringssvar ang. ny sentrumsskole er sendt inn. 
o TV-aksjon er gjennomført. 

- Diskusjon rundt trafikksikkerheten 
o Vedtak i FAU i april at det må en ekstra person til ved 

rundkjøringen/dropsonen mellom Trones skole og barnehage 
- FAU ønsker å: 

o se på mulighetene for trafikkanalyse for området mellom Trones 
skole og barnehage, ev. følge opp med enveiskjøring  

o bedre samarbeid rundt trafikksikkerheten  
▪ Trafikkomitéen følger opp. Diskusjonen følges opp på 

Spond. Målet er å konkludere på neste FAU-møte 25. 
januar. 

- FAU ønsker også å se om det fremdeles er ønskelig med hospitering av 
førskolebarn for å lette overgangen til skole. 



o FAU-leder følger opp 
- SU sitt høringssvar samt referat fra SU-møtet ble etterlyst. 
- Utfordringer med å få oversikt over FAU-medlemmene – Kan FAU-

representantene melde seg selv i et skjema i administrasjonen? 
- FAU ønsker at SU diskuterer et kompenserende opplegg for 

svømmeopplæring for klassene som har fått mindre av dette pga. 
endringer. 
 

 

Neste møte 25. januar 2023 


