
 

Møtetype  Møtenr. Dato Tid 

FAU-møte  Personalrommet  15.02.2017 19:00-21:00 

 Sted: 
Trosvik skole 

Neste møte 
05.04.2017, kl 
19.00-20.30 

Utsendt dato 
05.03.2017 

Møtedeltakere: 
Erik Lind (Rektor) , Nils Stefan Jordell ( FAU leder), Pia Johnsen (2c), Tonje Jansson ( 1c), Turid Smiseth 
( 4b), Line Lundhaug (2b/4a) Ingvild Aurebekk (2a), Mette Lindholm ( 7c), Therese Z. Helgesen ( 7b), 
Mona Sand Andersen (3c), Martin Michalsen (2d), Heidi Gangfløt ( 1a), Elisabeth Sletten (1d), Vivian 
Nystrøm ( 4c), Ulrikke B. Sletten( 1b) , Trine Lise Gjerløw ( 3b/5a) 

Forfall: 
 

Referent: 
Heidi Gangfløt  
Vedlegg:  
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

1 Agenda   

 
 

Følgende ble gjennomgått på møtet: 
Rektor presenterte noen saker for FAU, som FAU ble bedt om å 
drøfte, herunder:  

1) 17. mai feiring. I forbindelse med 450 års jubileet har  

Trosvik skole fått General Cicignon i oppgave, som skolen er i 
gang med. Det er også en tradisjon for 17 mai talene at prest i 
Glemmen Kirke, Morten Zakariassen, holder en tale. Ønsker 
man det i år også? FAU ønsket å opprettholde denne 
tradisjonen, men er også åpne for å legge til andre talere fra 
andre religioner. Hva gjør andre skoler? Stefan undersøker.  
2) Ny kommuneplan. Kommunaldirektør Arne Rekdal Olsen 

skal kjøre en prosess om «hva som skal kjennetegne en god 

skole i Fredrikstad i fremtiden». Hvorfor er det viktig? 

Hvordan kommer vi dit? Hvordan kan vi bidra? FAU repre-

sentanter ble delt i grupper, og diskuterte. Stefan samlet 

inn forslagene.  

3) Digitale utvikling- Smart klokker. FAU er enige med skolen i 

at disse likestilles med mobiltelefoner og ikke brukes i sko-

letiden, men skal ligge i sekken på eget ansvar. De anbefa-

les å ligge igjen hjemme.  

 
 

  

2 Elevundersøkelse   

 
2.1 
 
 

 
Lind gikk igjennom elevundersøkelsen fra litt tilbake i tid, 2013-
2017. Gode endringer som kommer av grep gjort over tid. Lind 
hadde også et veldig godt innlegg om mobbing.  
 
 

 
 

 



 

3 TRAFIKK   

 
 

Det vil komme et nytt kjøremønster ved drop-off sonen 
 

 
 

 
 

4 SFO   

4.1 Det ble diskutert utetid på SFO    

 
 
 
 

5 EVENTUELT   

5.1 Sakene er oversendt rektor som gir tilbakemelding på neste FAU-
møte 
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