
FAU møte 

 
Dato: 26.11.2018  kl.  18.00-19.30 møte nr. 3- 2018/2019  Referent: 

Ragnhild B. Ofstad 

 

Trinn Representant Oppmøte Vara rep. Oppmøte 

1 Lise Høidahl Bonesmo X Solveig Stavik Karlsen  

2 Ragnhild B. Ofstad X Una Engtrø  

3 Andreas Leander Mathisen X Kristine Flosand Storøy  

4 Marte Martinussen X Unni Therese Iversen  

5   Camilla Bakken x 

6 May Grethe Meisler X Lise Bonesmo  

7 Sigrid Lie Benjaminsen X Ingunn Nordtømme Balstad  

8 Tanja Beate Sandø  Nina Sandstad X 

9 Gisle Bakkeli x Siri Kvande  

10 Frode Reiten   Ubesatt  

Andre deltagere Rektor Øystein By Rise x   

Andre deltagere     

 
 

1/18-19   Godkjenning av forrige møtereferat 

Ok  

 

2/18-19  Årshjul for FAU – se under 

 

3/18-19                 Statusrapport v/ rektor 

 Innflytting:  
o 17.12.18 Noen misforståelser rundt innflytting. Bygget er ferdig til 

Trondheim kommune, 13.12.18 og må så møbleres. Ulike tider for ulike 
klasser, men alle elevene skal være ha sin siste skoledag før jul (21.12) på 
Sjetne skole. Sisteuken, uteskole og div. alternative læringsarenaer.  

 Innflyttingsfest 
o 02.01.19 skole og SFO er stengt. Skoledagen flyttes til 06.06.19, på kvelden. 

Det blir holdt en innflytningsfest, sammen med idrettslaget, denne kvelden 
som vil være obligatorisk for elevene. Andre arrangement må da utgå, 
(treninger, kamper ol.). 

 Kulturdag 
o Sjetne skole blir med på et prosjekt sammen med Trondheim kommunale 

musikk- og kulturskole. Tirsdagene vil bli kulturdag, og det foregår 
musikkundervisning for alle elevene 2.-7. der kulturskolelærerne blir de som 
skal ha ansvaret for musikkundervisningen på skolen. Vegard Snøgful, 
(rektor på TKMK), er initiativtaker bak prosjektet. Dette vil resultere i en stor 
kulturproduksjon som skal framvises 06.06.19. Dette er en organisatorisk 
endring og tirsdager blir kort-dag, for alle elevene. De slutter 11.45. 

 Læringsmiljøprosjektet 
o 2. årsprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet. Et velprøvd program og 

rektor mener det er et velfungerende prosjekt med stødig forskning i bunn. 
o FAU spør om skolen ønsker en tilbakemelding fra foresatte noe rektor sier ja 

til. Dette skal formidles til kontaktlærer eller evt. rektor. Fau stiller spørsmål 
til den sosiometriske undersøkelsen, og undrer seg over hvorfor så små barn 
skal rangere negativ atferd hos andre, og bekymrer seg for evt uthenging og 
forsterking av negativ atferd. Rektor tar med seg dette tilbake til 



prosjektgruppen. Rektor påpeker videre at prosjektet er bra og 
forskningsbasert. De ønsker å engasjere nærmiljøet (korps, idrettslag osv) 
for at alle voksne skal jobbe sammen. 

 Hvite busser 
o Skolen skal i møte med trinnkontakter på 8.trinn. Der vil følgende spørsmål 

reises. 1: Skolens økonomiske deltakelse, 2: Alle må være med, 3: 
Innsamlingsformen må være overkommelig for alle.  

 17.mai 
o Rektor syns det er rart at så lite av bestemmelsesmyndigheten mtp 17.mai 

ligger hos ham. Rektor setter i gang en prosess for å finne ut hvordan 17.mai 
skal arrangeres og av hvem.  

    

4/18-19   Informasjonsmøte ang skole, idrettshall & bydelshus 

Førstkommende onsdag (28.11.18), skal det være et informasjonsmøte i bydelen. Initiert av Siri Kvande ved 

Frivillighetssentralen. Temaer vil være hvordan bruken av skolen og hallen skal være og læringsmiljøprosjektet. 

Det handler om videreutvikling av miljøet i «bygda i byen». At vi er gode hver for oss, men sterkere sammen.  

 

5/18-19   Eventuelt 

 Ragnhild Ofstad (repr. fra 2.trinn) stiller spørsmål om mobilforbud på skolen, etter en sak på 2.trinn. 

Denne saken skal tas i brukerråd. Det blir også spurt om skolen er inndelt i soner, men rektor er noe 

skeptisk til at elevene ikke skal kunne gå der de ønsker, og at man heller må lære seg å omgå 

hverandre, siden det er en 1.-10-skole. Videre kommenterer rektor at det ligger en video ute på FUG, 

som handler om hva som skal tas opp i FAU.  

 

 I starten av møtet sier Bakkeli at foreldremøtene på skolen oppleves veldig like og noen ganger 

irrelevante. Forslag fra han er å ha en plan for hvilken informasjon som er relevant for hvilke trinn. Det 

vil være naturlig at man på 1. 5. og 8. (overgangene) er mer interessert i organisatorisk informasjon. 

Han foreslår mer temabaserte møter som kan virke mer relevant for foreldregruppen.  

 

 Gatelyssaken fra forrige møte, (sak 2/18-19): Bakkeli har hatt kontakt med Bydrift og fått 

tilbakemelding om at gatelysene skulle komme på i løpet av uka, det er fortsatt mørkt og dette er to 

uker siden.   

 

 Fau lurer på hvor man kan finne referatene fra møtene. Det bestemmes at referant skal sende dette 

direkte til Terje Årlie, etter det er delt for innspill fra resten av FAU-representantene. E-post: 

terje.arlie@trondheim.kommune.no . Han legger dette ut på hjemmesiden til skolen.  

 

 

 

 

Neste møte 07.01.2019, på møterommet på skolen. Andre dør til høyre inn i administrasjonsbygningen.  

 

 

 

 

 

  

mailto:terje.arlie@trondheim.kommune.no


ÅRSHJUL FAU 
 

Årshjulet har som hensikt å gi en oversikt over alle aktiviteter som FAU har ansvar for å gjennomgå i 

løpet av året. 

I tillegg til de tidsbestemte aktivitetene kommer det oppgaver knyttet til innkomne saker. 

 

 

Mnd Tema Ansvarlig Innspill  

Januar 17.mai 
 

6.trinn og korpset 
 

  

Februar Natteravnverving Frivillighetssentralen/FAU Alle som har barn på 
ungdomstrinnet må 
stiller 3x i løpet av 
årene? 

 

Mars     

April -10.trinnsavslutning 
-Valg av nye 
representanter for 
påfølgende skoleår 
 
 

-9.trinn 
-skole  

Temaforeldremøte? 
Forslag:  
-Netthets,  
-Læringsmiljøprosjekte-
-Stein-saks-papir 
barnefellesskap 
-Kosthold 

 

Mai   Skole   

Juni Evaluering av FAU og 
samarbeid skole-
hjem 

FAU og rektor   

Juli     

August     

September Budsjettgjennomgang 
Sosialt for FAU 

Kasserer   

Oktober     

November     

Desember     
 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 


