
Møte i FAU 15. juni. Referat 

Kristoffer Birkedal (FrP), Utvalg for oppvekst om ny skole 

- Mulighetsstudie er neste – denne skal være klar i september. Skal deretter behandles i 

kommunestyret.  

- Trones er tenkt å bli en sentrumsskole, men også nærskole for de i umiddelbar nærhet. Men 

Stangeland og Sandve og Smeaheia ligger nærme – er det for mange for tett? Særlig 

Stangeland vil ligge klemt mellom Trones og Sandve. Men samtidig er disse skolene per i dag 

sprengt. Det ligger mye tradisjon og god praksis  

- Skolevei. Det er føring på at alt over 2 km for 1.-4. trinn anses som lang skolevei. For 

mellomtrinnet (5-7) er det alt over 4 km som anses som lang. Det er grunnlaget for 

vurderingene. 

- Foreløpig er skoletomta på Trones regulert til B35, men rapport er bestilt til B28.  

- Frykt for den mulige økningen i trafikk i Postveien – vil bli vurdert løst med underganger, og 

lignende. Frykt også for at eventuelle sammenslåinger/stenging av skoler vil føre til mer 

kjøring av barna.  

- Grunnforhold. Geologiske undersøkelser er gjennomført og har lagt rammene for hvor det 

trygt kan bygges i høyden og hvor det ikke skal bygges. 

- Veien videre. Kan være lurt for oss i FAU å ta en prat med FAU på Stangeland etter hvert som 

mulighetsstudien kommer?    

Mads Herholdt-Bjørnrå, rektor 

- 3. trinn. Har lenge hatt et synkende elevtall. Tre klasser har blitt to og overgangen er allerede 

i gang. Lite støy og god prosess.   

- Lærersituasjon. Både neste års 4. og 1. og 2. trinn skal over på et system med to lærere. 

Rekruttering foregår fortsatt, særlig på FA. Gode kandidater. Tilbud vil bli gitt ila uka. 

- Tilstandsrapport på bygg. Det er ulike perspektiver på verneverdien av byggen. Men viktig å 

ta med seg at tilstanden på bygget er slik at det må utbedres. Med FA kan vi ikke tillate oss å 

ikke være universelt utformet. Det blir laget en sak i magasinet «Utdanning» med henvisning 

til blant annet tidligere politiske løfter om rehabilitering av Trones.  

- Høsten 2025 er satt som arbeidsstart – 18. måneders byggeperiode.  

- Stemningen i FAU er at de minste gjerne burde vært på området, mens de største burde fått 

være innenfor bygrensa. Figgjo virker ikke som noen god løsning. 

- Burde vi hatt et utvalg i FAU med foreldre fra småskolen som kan følge saken, snakke med 

politikere, følge opp skriv/høringer/innlegg, etc.? 

- Utviklingssamtale med skolesjefen. Positiv samtale. Arbeidet med Forandringsfabrikken 

(organisasjon for å forbedre brukermedvirkningen på skolen) ble trukket frem som godt. 

Skolesjefen skrøt av arbeidet som gjøres på Trones. Bjarte henviser til en 

mobbeundersøkelse eller elevundersøkelse (?) viser til en del saker på 5. trinn. Rektor 

bekrefter at det er klasser som krever mer arbeid og oppfølging enn andre, uten at det er 

noe dramatikk i det.  

Evaluering 17. mai 

- Rutiner. Følgende rutinebeskrivelser mangler i dokumentene for arrangementet: 

o Rutine at alle klassekontakter får beskjed om at de har en rolle på 17. mai 

o Utarbeide et kart for hvor klassene skal stå, sendes til alle klassekontakter 

o Klassekontaktene må ha klasseliste? 

o FAU-leder bør ønske alle velkommen og veilede oppstilling 



o FAU har ansvar for flaggborg og trinn-fanene  

o Rutine på hvor folk skal møte hen til rigging, nedrigging og bemanning på selve 

dagen. Med tidspunkt og nøyaktig sted for oppmøte. 

- Ny fane: skolens fane er slitt og det er behov for ny  

o Viktig å starte med skolens visjon – prosess pågår med å utforme denne 

o Elever være med på å tegne/visualisere verdiordene til skolen? Kan det eventuelt 

følges opp av en profesjonell illustratør/kunstner? 

o FAU setter opp en komite som følger opp 

o Kan den være klar til ny skole? Sette opp en sparekonto? Gjerne involvere elevene i 

utforming ny fane.  

- Voksne i toget. Nyttig med et visst antall voksne per klasse – klassekontakter sørger for nok 

voksne.  

- Bemanning. Vanskelig å få nok foreldre til å stille på aktivitetene og i kafeene. Kan man 

engasjere 7. klasse til noe, og gi de betaling til klassekassen? Diskuteres i 17. mai komiteen til 

høsten. 

- Honorar til korps og kor. Komiteen enige om 5000kr til korpset og 2000kr til koret.  

- Køer. Pølseutsalg kan gjerne fordeles mer. 

- Lyd. Dersom lyden skal bli bedre, må det leies inn andre høyttalere og en person til å styre 

lyden. Det blir derfor ikke aktuelt. Men FAU må til neste år se på om vi kan spre høyttalerne 

mer ut? Bruke skolens anlegg? Ordne strømming til inne i kafeen? Kan korpset og koret bli 

stående til hovedtaler er ferdig? 

- Benker og bord. Noen var sprekt og skitne. Ta opp med utleier. 

- Bjørkeris. Behov for ny leverandør.  

- Aktiviteter. Kjekt med det nye aktiviteter. God miks i år mellom betalte aktiviteter og gratis 

aktiviteter. 

Hei verden. Skolen ønsker å organisere en aksjonsdag i september. Bjarte kaller den gamle 

komiteen inn til en samling tidlig i høst, ettersom vi ikke vil ha et nytt FAU på plass enda.   

Foreldreforedrag. Ønskelig at det legges til rette for strømming til neste år. 

Foreldremøte. Det ble ikke gjennomført et andre foreldremøte på skolen i år. Vegard sender 

henvendelse til rektor om dette.  

 

Referent M. Hauge (2A) 


