
 

Referat fra møte i FAU onsdag 27. april kl 19.00 

 

Til stede: Rektor, 2C, 3A, 3B, 3C, 4B, 4C, 5B, 5C, 7A, 7B og 7C 

 

Forfall: 1A, 1B. 1C, 2A, 4A, 5A, 6A, 6B, 6C og FA 

 

Sak 39 21/22  Innledning av leder 
 
Godkjenne innkallingen 
 
Innkalling er godkjent 

Sak 40 21/22 Godkjenne referatet 
 
Godkjent uten bemerkninger 

Sak 41 21/22 Orienteringssaker Rektor 
 
Forholdsvis lite nytt siden forrige FAU grunnet avlyst SU-møte imellom. 
Fokus på ferdigstilling av planverket som dannet grunnlaget for neste 
år, inkl. 2028-strategien. 
 
Ønsker å starte med og styrke de minste årstrinnene. Dette er også i 
tråd med tanken om Tidlig innsats. 
 
Som hovedregel tenker skolen at kontinuitet/stabilitet er det viktige mht. 
kontaktlærere for klassene. Rektor regner med at oversikten over neste 
års klasser er klare ila. mai. 
 
Skolen jobber fremdeles med rekruttering. Fikk ikke ansatt forrige 
runde. Status p.t. er at 1 er ansatt. Rekruttering til FA er vanskelig. 
Disse stillingene krever en spisskompetanse og det er ønskelig å ikke 
bare ha nyutdannede i disse stillingene. Også behov for andre 
yrkesgrupper som sykepleiere, fysioterapeuter, vernepleiere etc. 
 
Utbygging og omregulering. Rektor vet like lite som FAU. Så snart 
skolen vet noe mer, vil den gå ut med info. 
 

Sak 42 21/22 Skoleruta 22/23 
 
Skoleruten vedtas ikke før mandag 2/5, men rektor hadde en liten 
gjennomgang av hva som er tenkt. 
 
Videre saksgang i SU. 
 
Rektor publiserer skoleruta på hjemmesiden så snart den er vedtatt. 

Sak 43 21/22 17. mai 
 
Oppmøte utenfor rådhuset 0930. Avmarsj fra skolen 0900. 
 



Hoppeslott, sumodrakter, 2x mekaniske hester og Bigfoot er bestilt. 
Møbler er leid inn. Sukkerspinnmaskin er leid inn. Lydanlegg er bestilt. 
Per nå er ingen matvarer kjøpt/bestilt inn. FAU-leder har vært i dialog 
med sceneutleiere. Anskaffelse av tallerkener er under kontroll. I tillegg 
er det blikkbokskasting, fiskedam og lykkehjul. Kortrapper må hentes på 
musikkrommet på skolen. 
 
Transpondermelding som ble sendt ut av hensyn til rekruttering til 
vaktene har fungert godt. God respons etter denne. 
 
Viktig å være nok foreldre ved aktivitetene som ikke retter seg mot de 
aller yngste. Det kan erfaringsmessig gå litt hardere for seg i noen 
aldersgrupper disse plassene. 
 
Hele FAU deltar på riggingen den 16. (klokka 1800-2000) og 
nedpakking den 17. (1330-1430). 
 
Dersom noen har anledning til å plukke/samle inn bjørkeris, vil dette bli 
godt mottatt. 
 
Eføy (en bærepose) hentes inn hos «Edmund». 
 
Forslag om å invitere ukrainske flyktninger (de som er bosatt på Hotell 
Sverre). Representant fra 5C har kontakt med Ukrainsk forening og 
følger opp denne. 
 
De aktuelle trinnene/klassene som skal stå for maten, har kontroll på 
dette. 
 
Det er grei kontroll på underholdningen også (talere, korps etc.) 
 
Rektor oppmuntrer til høy deltagelse (gjerne 4-6 per klasse) av voksne i 
barnetoget. Rektor sender ut en mail til alle klassekontakter for å be 
dem ta dette inn i sine respektive klasser.  
 
FAU-leder sørger for at det er god og tydelig informasjon om hvor og 
når man møter for å gå i toget (og ev. annet praktisk). 
 
FAU-komitéen baserer seg på bonger. Disse kan kjøpes både med 
vipps og kontanter. 
 
Leder for 17. mai-komité må sende flyer og informasjon til FAU-leder + 
sekretær for videre distribuering. 
 

Sak 44 21/22 Fremdrift Avtale om utleie av Trones sør 
 
FAU-leder har snakket med kommunen. Det er noen utfordringer 
knyttet til utleie av lokalene knyttet til bursdagsmarkeringer da dette i 
utgangspunktet strider mot den generelle policyen for utleie av disse 
hallene. Fremdeles en vei å gå ift. administrering og regulering av 
denne bruken. 
 
FAU-leder skal finne ut hvor mye gymsalen i Trones sør per nå er leid 



ut. 
 
Det kan ev. vurderes at FAU legger noen penger i leie av tilsynsvakt. 
 
FAU er usikre på om dette tilbudet vil benyttes. Dette 
utredes/undersøkes nærmere. Gisle og Bjarte L. følger opp med en 
google-basert undersøkelse. 
 
Saken følges deretter opp videre i SU. 
 

Sak 45 21/22 Orientering fra komitéene 
 
Det er fremdeles noen premier (2 timer på Rush ifm. 
reflekskonkurransen) som ikke er utdelt ennå. Om dette ikke er 
offentliggjort ennå, hadde det vært kjekt å annonsere dette fra scenen 
på 17. mai. FAU-leder følger opp mot rektor. 
 

Sak 46 21/22 Eventuelt 
 
En annen skole har satt opp tegn-til-tale-tavler for å lette 
kommunikasjon mellom elever. Dette blir tema på et senere møte.  
 

 


