
REFERAT FAU 2021/2022 HENNING SKOLE

Dato: 05.05.2022 Deltakere: Tilstede Ikke tilstede
Tid: 1700 - 1800 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:
20/21-22 Godkjenning av protokoll fra forrige FAU-møte (10.31.22)

Vedtak: Godkjent

21/21-22 Saker fra Elevrådet

Ingen saker

Lise

22/21-22 Saker fra rektor

● Status samfunnshuset og tilstand på garderober og andre rom.

○ Når skolestrukturen er landet ønsker rektor at foreldre stiller seg bak en

tilstandsrapport som skolen sender.

● Pengene fra kommende vinterfester - hva skal de gå ti? Er det noe FAU ønsker å

spare til?

○ Ansatte på skolen og elevrådet blir også involvert i dette spørsmålet.

○ Sparemålet bør være så realistisk at elevene faktisk får oppleve effekten

av pengene.

○ Sette av penger på temabasert undervisning.

■ Sette av penger til selve temaet

■ Sette av penger til avslutning.

○ Setter opp som sak til neste møte.

● Melk og frukt neste år

○ Helt greit for skolen å ikke administrere dette.

○ Skolelyst.no

○ Produkter: et par typer melk og juice.

○ FAU ønsker at elevene tar med frukt selv. Viktig at de har tid til å spise.

Lise



● 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.

● 5-er fotballmål på grusbanen må sikres

○ Arnt Frode (6. trinn) finner en løsning på sikring hvis FAU finner kravet til

sikring..

24/21-22 Saker fra klassene

Pågående

● Sykkelhjelm-kampanje våren 2022 både for sykkel, sparkesykler og

rullesko/inlines: Lise snakker med Trine om dette.

Ny

● Foresatte i 6. trinn har en bekymring rundt at en fast lærer skal ha 1. trinn neste

år. FAU foreslår at de det gjelder tar kontakt med rektor - evt tar kontakt med

FAU-leder.

Lise

16/21-22 Oppfølging: Skoleskyss ved Henning skole

Avvik har blitt meldt videre. Det har vært ingen henvendelser etter vinteren. VIktig å

minne om avviksskjema til neste skoleår.

Lise

17/21-22 Oppfølging: Skolestruktur Steinkjer kommune

Vegard orienterer om status pr nå.

Vegard

18/21-22 Oppfølging: 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.

Alle klassene har fått oppgavene på epost.

Greit å få tilbakemelding når trinnene har dugnad for å kunne koordinere og handle inn.

Lise

Per-Ole

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

Per-Ole har sjekket med Trøndelag Fylkeskommune.

Per-Ole



Det blir ikke merket som fotgjengerovergang, men det blir satt opp sperring på veien opp
alleen.

25/21-22 Økonomien til FAU

Vi har pr i dag kr 46891,52 på konto.

FAU sponser pizza til elevene 5. mai
26/21-22 17. mai i Henning og i Steinkjer

● Informasjon om programmet i Henning. Kl 0945 i kirka. kl 1030 avgang
barnetoget.

○ Programmet bør ut i løpet av starten av neste uke.
● Informasjon om borgertoget i Steinkjer.

○ Oppstilling kl 1600.
○ Oppmøtested: Jernbanestasjonen

● Klassekontaktene har ansvaret for å bære fanene ut av kirken 17. mai.
26/21-22 Sommeravslutning

Komite: Birgitte, Sondre og Hilde Birgitte
Dato ikke bestemt.

27/21-22 Sangtreff videre

FAU ønsker at datoer for sangtreff legges inn i en årsplan slik at foresatte har mulighet til å
planlegge å delta.

Møteplan Neste møte…? 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
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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)


