
 

Møtetype  Møtenr. Dato Tid 

Samarbeidsmøte i Trosvik FAU 
  

02 15.11.2017 19:00-21:00 

 Sted: 
Trosvik skole 

Neste møte 
5.desember 2017 

Utsendt dato 
 

Møtedeltakere: Julian Christensen (3d), Henrik Borge (1a), Monika U.Thøgersen (1c), Fredrik 
Flodin (7c), Beate Tindvik (3a), Haakon Schaug (5a), Thomas Schjerpen (2a), Terje Pedersen 
(1a), Anette Johansen (2d), Mathias Smittil (2a), Morten Syversen (4d), Anders Løkke (3c), 
Mette Kjerre (5b), Hans-J Pedersen (1b), Tonje Olsen (1b), Janne J Hassfjord (7b), Vibeke K. 
Mathisen (6a), Cecilie Pettersen (3b), Anne-Sofie Hox Brynildsen (6a), Karianne Karlsen 
(1d,4c), Aase Westlie (4a), Sissel Stenberg (2b), og Nils Stefan Jordell (4b) 
 

Forfall: 
? 

Referent: 
Anette Johansen 

Vedlegg:  
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

1 SU-møte (Samarbeidsutvalget)   

 
 

Rektor Erik Lind åpnet møtet med en kort orientering om hva FAU 
og SU er. Neste SU-møte er torsdag 30.11 kl.16-18. 

 

  

2 Innsparinger ved Trosvik skole    

 
 
 
 

Mange har reagert på at det ikke skal avholdes juleverksted, og 
man vil ikke by på julegrøt til elevene. Det er også skøytedager som 
ikke har blitt gjennomført. Rektor forklarer dette med at 
skolesjefen har gitt beskjed om at det skal være innkjøpsstopp ut 
året, og vikarstopp så sant det ikke går ut over det som er 
lovhjemlet.  
Rektor anslår at å gjennomføre juleverksted for alle klassene vil ha 
en kostnad på ca. kr. 10.000-15.000.  
 
FAU ber rektor om å spørre skolesjefen om dette tross alt kan la seg 
gjør. 
 
 

 
 

 

3 Avslippslomme knipleveien   

 
 

For å avlaste biltrafikken inne ved skolens område, har kommunen 
nå anlagt en avslippslomme i knipleveien. Dette i forbindelse med 
utbygningen av Trosvik Skole.  
Trosvik FAU bør oppfordre foreldre til å la barna gå til skolen, og 
dersom de skal kjøre barna, at de bruker denne avslippslommen.  
 

 
 

 
 

4 Byggestart    

 Det nærmer seg byggestart for utbyggingen av skolen. Rektor 
orienterer om tiltak som blir satt i gang, for å trygge elevenes 
skolevei rundt skolens område.   

  

 
 
 



 

5 Ettermiddagsmat på SFO   

 Rektor spør Trosvik FAU om det er greit at de ansatte på SFO sitter 
ned med barna og får spise sammen med de, under ettermiddags-
maten. 

Trosvik FAU har ingen motsigelser mot dette. 

 

 

 
 

 

6. Søppelcontainer   

 Disse står dårlig plassert. Men pga byggingen som skal starte, vil 
kjøremønster, o.l bli endret i nær fremtid 

  

7. Neste FAU-møte:   

 Neste FAU møte blir 5.desember 2017.    

8. Trafikksikkerhetsgruppe ved byggestart   

 Leder spør om det er ønskelig og gjennomførbart å opprette en 
gruppe som kan overvåke trafikksikkerheten ved byggestart. F.eks 
besteforelder e.l.  Leder m/styre utarbeider et forslag til en løsning 
før neste møte.  Trosvik FAU vil også sende ut et skriv til alle 
foreldre om dette. 

  

9. Evaluering av 17.mai 2017   

 Mange var misfornøyd med fløyteforbudet og Trosvik FAU mener 
det er barnas dag, og hvis de vil ha fløyter så skal vi støtte oppom 
dette. Det var et stille tog. 

  

10. Barnefattigdom   

 Gjennomsnittlig 2 elever i hver klasse på Trosvik skole kommer fra 
en familie uten eller med mindre ressurser.  Trosvik FAU hadde en 
diskusjon vedrørende temaet, og hvordan man kan bistå, og evt 
hjelpe disse barna. Ex. Ved bursdager, kjøring til fritidsaktiviteter 
o.l. 

  

11. Eventuelt   

 Anette Johansen ble innledningsvis valgt til sekretær, og 
avslutningsvis valgte Trosvik FAU at Nils Stefan Jordell, fortsetter et 
år til som leder, og Mathias Smittil som styremedlem.  

  

 


