
REFERAT FAU 2021/2022 HENNING SKOLE

Dato: 10.03.2022 Deltakere: Tilstede Ikke tilstede
Tid: 1900 - 2030 Leder Lise Storstad Aas X
Sted: Henning skole Nestleder Per-Ole Austmo X

Sekretær Vegard Forbord X
1.trinn Kåre Martin Brandtzæg X
1.trinn vara Mikael Andre Ottesen X
2.trinn Ida Kristine Dahlø Stølan X
2.trinn vara Sondre Fosmo X
3.trinn Ingrid Barkhald X
3.trinn vara Tonje Granli X
4.trinn Elin Hindberg X
4.trinn Birgitte Hovdan X
4.trinn vara Mari Borgsø Ryan X
5.trinn Hilde Birgitte Austmo X
5.trinn vara Silje Beate Holum X
6.trinn Arnt Frode Solvang X
6.trinn Aina J. Svepstad X
6.trinn vara Ragnhild Sjøli X
7.trinn Wenche Fjær X

Referent: Vegard Forbord 7.trinn vara Tove Austheim X

Sak: Behandlet: Ansvarlig/frist:
12/21-22 Godkjenning av protokoll fra forrige FAU-møte (20.01.22)

Vedtak: Godkjent

13/21-22 Saker fra Elevrådet

Ingen saker fra elevrådet.

Lise

14/21-22 Saker fra rektor

- FAU ønsker at skolemelk-ordningen endres fra neste skoleår og anbefaler løsningen til

skolelyst.no.

- Skolefrukten er i dag ofte av dårlig kvalitet (holdbarhet) og et litt magert utvalg. FAU

ønsker å se i samråd med skolen på hvilke muligheter som fins for å løse dette på en bedre

møte.

- Elevtallet til neste skoleår går fra 95 til 87. Det blir endringer på ressurstildeling til skolen

og det er blir blant annet mer samarbeid mellom klassene. Vi får tilbakemelding når

kabalen er lagt nærmere.

- Skolen ønsker hjelp til småting: fjerne noen ødelagte benker og henge opp noen

knaggrekker. Det er dyrt å bruke Steinkjerbygg da skolen må betale timepris for alle

oppdrag. Er det noe foreldrene ønsker å bidra med? FAU er positiv til dette - vi bryr oss om

skolen vår og stiller opp på dugnad. FAU foreslår at Trine sender henvendelsene til Lise

som tar det videre med enten klasser eller enkeltpersoner som løser de enkelte sakene.

- Epost fra Roger Berg: 5-er fotballmål som ble kjøpt inn til grusbanen er lånt ut. Ingen som

kjenner til historikken. Henning IL tar saken.

Lise



15/21-22 Saker fra klassene

Pågående

- Betaling for skolemelk direkte til meieriet - ikke til skolen. Gir større mulighet. Snakk med

Laila. Lise sjekker med skolen om skolemelkordningen - se saker fra rektor. Sak avsluttet.

- Hvordan er status på refleksbruk på skolen? Konkurranse for klassen med mest

refleksbruk? Trine tar dette med seg til neste skoleår. Sak følges opp til høsten.

- Sykkelhjelm-kampanje våren 2022 både for sykkel, sparkesykler og rullesko/inlines: Lise

snakker med Trine om dette.

Lise

16/21-22 Oppfølging: Skoleskyss ved Henning skole

Det er fremdeles flere avvik på skoleskyss som meldes. Skoleskyss er en stor sak for FAU i

hele Steinkjer kommune. Lise følger opp om avvikene faktisk kommer til kommunen når e

blir meldt. Rutinen er at Trine følger opp avvikene og melder tilbake til Lise om status.

Lise

17/21-22 Oppfølging: Skolestruktur Steinkjer kommune

Vegard orienterte om hva som har skjedd siden forrige møte. Viktig med engasjerte

foreldre i den kommende tiden. Det blir et stort folkemøte 17. mars for å male Henning i

2040 med skolen i midten. Alle oppfordres til å delta.

Vegard

18/21-22 Vårdugnad

Alle klassene får oppgaver i forbindelse med vårdugnad og bestemmer selv hvilke(n)

dag(er) de skal gjennomføre.

Forslag på arbeidsoppgaver:

- Snu sand

- Fylle sand

- Koste

- Rake plen

- Koste nye dekket under klatretårnet

- Maling av søppelskuret

Vi bør få en oversikt fra kommunen over hva de gjør av kosting. Kanskje kan vi avlaste

kommunen ved å gjøre deler av det på dugnad.

Må være ferdig til 17. mai.

Per-Ole lager en epost til Trine som hun kan videresende til kommunen.

Lise sjekker med Trine om hva skolen ønsker skal gjøres.

Lise

Per-Ole

19/21-22 Merking av fotgjengerovergang fra parkering ved gressbanen

Per-Ole snakker med Sigrid Belbo.
Det må sendes en henvendelse til Trøndelag Fylkeskommune.
Saken følges opp videre.

Per-Ole

Møteplan Mai: 05.05.22 kl 1800 - 1930 Vegard

Saker til behandling på neste møte:



Adresseliste

Leder: Lise Storstad Aas, lisesaas@gmail.com, 45227750

Nestleder: Per-Ole Austmo, perole.austmo@gmail.com, 41472835

Sekretær: Vegard Forbord, vegard@forbord.org, 45247741

1. trinn: Kåre Martin Brandtzæg, osteraasvegen33@hotmail.com, 93454783

vara: Mikael Andre Ottesen, mikaeleide89@hotmail.com, 90733017
2. trinn: Ida Kristine Dahlø Stølan, idakld@hotmail.com, 41792697

vara: Sondre Fosmo, rannem@gmail.com, 48047674

3. trinn: Ingrid Barkhald, ingrid.barkhald@gmail.com, 98882628

vara: Tonje Granli, tonje.kristin@ymail.com, 99406099

4. trinn: Elin Hindberg, elvida.h@hotmail.com, 99344326

Birgitte Hovdan, birgittehovdan@gmail.com, 95220612

vara: Mari Borgsø Ryan, mariryan@online.no, 92282428

5. trinn: Hilde Birgitte Austmo, hildebirgitte.austmo@gmail.com, 45014775

vara: Silje Beate Holum, ziljannbea@gmail.com, 90550941

6. trinn: Arnt Frode Solvang, a_f_solvang@hotmail.com, 92223534

Aina Svepstad, ainajs73@gmail.com, 41215675

vara: Ragnhild Sjøli, 1983ragnhild@gmail.com, 98329641

7. trinn: Wenche Fjær, wfjaer@protonmail.com, 41224391

vara Tove Austheim, toveaustheim@gmail.com, 90063365

Årshjul FAU

● Juletrefest januar (6. trinn)

● Vårdugnad (leder FAU)

● 17. mai (7. trinn, 2 trinn reserve)

● Sommeravslutning (FAU)

● Avslutning 7. trinn (3. trinn)

● Servering skolefrokost skolestartere første skoledag (4. trinn)

● Foreldremøte i august med valg av klassekontakt og FAU-representant med vara.

● Årsmøte i FAU Henning skole med valg av styre.

● Storforeldremøte september/oktober (FAU)

● Vinterfest desember (5. trinn praktisk, 6. trinn loddsalg, 2. trinn reserve)
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