
REFERAT FRA MØTE I FAU 15.09.2021 

Sted: Personalrommet på Trones skole 

Til stede: Francis (3c), Christian (7c), Helene (3a), Iris (7b), Louise (4c), Ann Helen (6b), 

Margaretha (2a), Vegard (5a), Therese (7a), Oda (2b for Linn), Elina (5c), Elise (4b), Anne (6a), 

Bjarte Aa (3b), Bjarte L (4a) og Mats (rektor). 

 

Saksnummer Beskrivelse 

Sak 1-21/22 Innledning av leder Bjarte L. Godkjenne innkallingen. 

Leders ønsker for FAU. Håper på et åpent FAU hvor alle føler at de kan ta opp 

problemstillinger og spørsmål. 

Sak 2-21/22 Kort presentasjon av medlemmene i FAU 

Sak 3-21/22 Sandnes Eiendom ved Marianne Nyhus. Se vedlegg. 

Marianne orienterte FAU om prosessen - hva som er gjort så langt og hva som 

er veien videre. Det er kun regulering av tomten det er snakk om nå i første 

omgang. 

Spørsmål og svar. 

Forslag fra leder om å opprette et googledocs-dokument som alle får tilgang til 

og mulighet til å spille inn merknader til videre planarbeid. Jo tidligere FAU 

spiller inn, desto større påvirkning kan innspillene få. Det var ingen 

motforestillinger mot dette. 

Sak 4-21/22 Orienteringssaker fra rektor 

Mats er ny rektor på Trones skole og brukte tiden på å presenterte seg selv. 

Kjenner godt til Trones skole etter å ha jobbet der i 12 år (primært med ansvar 

for FA). Vil gjøre sitt for at Trones skole er den beste skolen for elevene samtidig 

som det er en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver å ivareta. Mats har et ønske om 

at FAU kan backe opp skolen i arbeidet for elevene. Samtidig inviteres FAU til å 

bruke Mats når det er behov for det. 

Sak 5-21/22 Konstituering og valg av FAU 21/22 

• Bjarte L - Leder 

• Iris - Nestleder 

• Bjarte Aa - Sekretær 

• Christian – Kasserer 



Sak 6-21/22 Komitéene - Vedlegg 2 

• 17. maikomitéen - Therese, Helene, Francis, Elise (mangler 4 stk. her) 

• Hei verden - Helene, Ann Helen, Elina, Margretha 

• Trafikkomitéen - Louise, Linn, Josefine 

• IKT-komité - Vegard, Anne, Ingvill 

Sak 7-21/22 Møteplan - Årshjul - Vedlegg 3 

Ble ikke diskutert 

Sak 8-21/22 Hei verden 

Hei verden-komiteen fikk forrige skoleår opp en henvendelse om å bistå ved 

årets TV-aksjon. Denne følges opp videre. Hei verden og TV-aksjonen er nokså 

nærliggende tidsmessig, men kolliderer ikke. 

Sak 9-21/22 Eventuelt 

Det ble en diskusjon om nettvett. Bjarte L.  har en oppfølging mot rektor - 

foreldres plikt til/ansvar for å ha kontroll med hva ungene bruker chromebooken 

til. 

Åpen skole - kan skolen brukes mer til fritidstilbud? Denne problemstillingen 

følges opp. 

Det kom et spørsmål om det foreligger informasjon om de ulike komitéene. 

Dette undersøkes til neste møte. 

 


