
Referat fra møte 09.03.2023 

Til stede: Rektor og FAU-representanter fra klassene 1A, 4a, 3a, 3b, 6a, 5b, 5a, 6b, 3c, 1c og 4b 

 

Saksnummer Sak 

Sak 6/23 Gjennomgang av referat fra forrige møte. 
 

Sak 7/23 Informasjon ved FAU-leder 
 

- FAU-leder har vært på SU-møte hvor det var en gjennomgang av tall fra 
nasjonale prøver og elevundersøkelse. Disse ble vist. 

- Elevundersøkelsen viser en nedgang over tid innen flere faktorer. 
- Liten diskusjon om det som oppleves som forskjeller i mengde lekser. 

FAU ønsker en mer konsekvent bruk av ukeslutt. 
- Diskusjon om utfordringer ved dusjing fra 5. trinn. Ønske fra FAU om 

bedre oppfølging. 
- Innspill fra FAU om mobilfri skole, f.eks. ved bruk av mobilhotell. 
- Innspill fra FAU om at skolen inngår et samarbeid med en bedrift á la 

Gleding. 
- Ønske om å få til en «Åpen dag» på Trones skole for å skape en arena 

hvor elever, men også foreldre kan bygge relasjoner. 
- Fra tirsdag f.k. starter skolen med «dovakt» i storefri. 

 
 

Sak 8/23 Fra IKT-komitéen 
 

- Har ordnet foreldreforedrag til uke 12. Ga en liten orientering om 
dialogen med foredragsholder. Ble en diskusjon med noen 
tilbakemeldinger til komitéen. 

- Behov for deltagelse fra FAU ved gjennomføring av arrangementet 
(koking av kaffe, mingling etc.). Det lages et arrangement på Spond av 
IKT-komitéen. 
 

Sak 9/23 Informasjon ved rektor 
 

- Så å si ferdig med rekrutteringene til neste skoleår. Dersom alt går etter 
planen, vil det være to kontaktlærere på alle klasser i fem av sju trinn. 

- Fremdeles problem med telefonene på huset, jfr. sak fra forrige møte og 
informasjon på skolens sider. Det jobbes på spreng for å få orden på 
dette. 

- Økonomien er fremdeles stabil. Ønsker innspill fra elever og lærere om 
hvordan bruke budsjettet til elevenes beste. 

- Planlegger «miljøuke» på skolen. 
- SU- og SMU-møter. Godt engasjement fra FAU-leder. 
- Godt engasjement blant personalet. 
- Summa sumarum – god stemning på huset. 
- Spørsmål fra FAU om kutt på SFO – flere elever neste år og færre ansatte: 

o Avkreftes av rektor. SFO er selvfinansiert via foreldrebetaling. 
Grunnbemanningen i SFO er 1 voksen per 14 barn (eller færre 
barn). Dette kan ikke fravikes. 



- Spørsmål om ulik grad av lekse mellom 5. og 6. trinn. 
o Man prøver å få til en naturlig progresjon gjennom skoleløpet, 

men det er en vei å gå her. 
 

   
  
  
   
 


