
Referat fra møte i FAU 24.11.2021 
 

Klokka 19:00, personalrommet, Trones skole. 

Til stede:  

Sak 19 21/22 Godkjenning av referat 
 

- Godkjent, ingen kommentarer. 
 

Sak 20 21/22 Orienteringssaker v. rektor 
 

- Skolen jobber videre med forbedrings-
/standardiseringsarbeidet, og har også begynt å tenke neste 
skoleår. Fremdeles viktig å jobbe med å få på plass 
rammeverket/strukturene. 

- Skolen har gjennomført FOMA-kurs for alle ansatte. 
- Skolen har hatt et tilfelle av korona. Skolen tar fort grep når den 

får beskjed om smittetilfeller. 
- Skolen med bistand fra FAU inviterer til «åpent hus» onsdag 1. 

desember klokka 1800-2000 for å få opp svarprosenten på 
foreldreundersøkelsen. Skoleadministrasjon og FAU rigger til 
med enheter som kan brukes til å besvare. Foreldre som 
benytter seg av tilbudet, kan også få nødvendig bistand. Det ble 
en liten diskusjon rundt hvordan foreldrene best kan nås. Leder 
gir info til klassekontakter om dette. 

- Høy trivsel blant de ansatte ved skolen. 
 

Sak 21 21/22 Forslag til foredrag til foreldrekvelder: 
 
1. Siw Bjørkås (https://www.barnepraten.no/) med foredrag "Hvordan 
snakke så barn lytter?" - om hvordan vi foreldre kan få en hverdag med 
færre konflikter. Hva kan vi endre på, og hva vi kan gjøre som effektivt 
roer konflikter hjemme? Foredraget anbefales på det sterkeste.  
 
2. Morten Frankrig fra Altibox med "Foreldreforedrag - få et bedre 
innblikk i barnas spillhverdag". Foredraget inneholder følgende temaer: 
- Er noen spill «farligere» enn andre - Grensesetting  
- Hva er MoBA og FPS-spill  
- Hvorfor må du abonnere på spilltjenester for å spille online  
- Hva går de ulike spillene egentlig ut på  
- Spill som sosial arena  
- Hva betyr de rare ordene og uttrykkene som spillere bruker seg 
imellom  
- Kjørereglene som gjelder i spillverdenen Det var masse nyttig info og 
stor hjelp til foreldre å få bedre forståelse av "spilleverden". 
https://www.warpzone.no/nyheter/foreldreforedrag-faa-et-innblikk-i-
barn as-spillhverdag/  
 
3. Siri Abrahamsen i Gleding 
 

https://www.barnepraten.no/
https://www.warpzone.no/nyheter/foreldreforedrag-faa-et-innblikk-i-barn%20as-spillhverdag/
https://www.warpzone.no/nyheter/foreldreforedrag-faa-et-innblikk-i-barn%20as-spillhverdag/


- Leder i FAU lager en avstemning hvor alle FAU-medlemmene 
stemmer på foredragsholder til foreldreforedrag i IKT-uka på 
nyåret. 

- Siri Abrahamsen ønsket å komme til FAU, og inviteres til et 
møte ved leilighet. 

 

Sak 22 21/22 Oppfølging – kjøp av bøker til bibliotek 
 

- Se vedlegget «bokønsker fra elevene». Send mail til FAU-leder 
(bjarte.lending@lyse.net) dersom noen har noen av disse 
bøkene og kan avse dem. Frist for tilbakemelding er søndag 
28.11.2021 klokka 20:00. 

 

Sak 14 21/22 «Aktive» ganger og garderober: Se lenke (du må kopiere hele lenken og 
åpne den i nettleser): 
«https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/physical-activity-
guidelines-c hildren-
1.4932070?cmp=FB_Post_News&fbclid=IwAR0zHbH5gx5e6OX 
GpnGj9SAaaJWmhjos9RdfcmQgtPdKlcgtv9X61Yaav98» 
 

- Ønskelig, men antageligvis svært kostbart. Går det an å få 
sponsorer (Sandnes sparebank, SR-bank…)? Må sees i 
sammenheng med planer for ny skole. FAU jobber videre med å 
hente inn informasjon om dette. Temaet følges opp videre i 
FAU. 

 

Sak 23 21/22 Sak fra trafikkomitéen: 
- Utvide vaktordningen 
- Reflekskonkurranse 
- Dropsoner 

 
- Trafikkomitéen og rektor har diskutert trafikksituasjonen. Det er 

ønskelig med en ny kick-off for hjertesonekonseptet (Trygg 
Trafikk) for å få mer fokus på situasjonen, og for i neste omgang 
å få ned trafikkbelastningen (spesielt på området mellom skolen 
og barnehagen). Det ble en brainstorming rundt temaet. FAU 
ønsker en reflekskonkurranse med oppstart mandag 6. 
desember. I samme slengen kjører FAU + rektor en liten 
informasjonskampanje i området mellom skolen og 
barnehagen. FAU og skolen spleiser på premie til klassen som 
scorer best. 
 

- Utvidelse av vaktordning utsettes til neste møte i FAU. 
 

Sak 24 21/22 Orientering fra komitéene 
 

- Ble ikke diskutert 
 

Sak 25 21/22 Eventuelt 
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- FAU-leder må følge opp premieutdeling til vinnerne av 
rekruttering av bøssebærere til TV-aksjonen. 

-  
 

 

 

  



Vedlegg - Bokønsker fra elevene 
 

- LasseMaja-bøker  
- Skilsmissehelter  
- Hør her´a  
- Oppdagerklubben  
- Krypto serien  
- Verdens verste biltur  
- Amuletten  
- Detektivbyrå nr. 2  
- Dyrehagedetektivene  
- Erlend Braut Håland  
- Clue serien av Jørn Lier Horst  
- Bare Victor  
- Artemis Fowl  
- Med beina på nakken av Arne Svingen  
- Elastico Ninja Kid-serien  
- Utstøtt  
- Turbo Tim-serien  
- Jack-serien av Ben Hatke  
- Marerittet i Grøss og gru-serien  
- Agent Elvin Griff-serien  
- Johnny 777  
- Benny går berserk  
- Victor 2 Driblekongen  
- Spesialklassen  
- Avisgjengen (hele serien)  
- Leseløve-bøker fra 2019, 2020 og 2021  
- Ronin-serien  
- Kattekrigerne  
- Hundemannen  
- En pingles dagbok  
- Jeg er Zlatan 

 

 


