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1
Oppstart skoleår 20/21. Vi ønsker Rektor velkommen til neste FAU møte for å gi oss
informasjon om skoleoppstart.
2

Organisering av FAU-Nye medlemmer blant trinnkontakter. For å sikre kontinuitet i
FAU, ønsker nåværende FAU at man i samsvar med ønske fra MKFU har felles
rekrutering inn til FAU blant trinnkontaktene. Da har man lik struktur til FAU for alle
grunnskolene i Malvik kommune. Dermed unngår man valgkomite og unngår å ende
opp med at ingen ønsker å være med i FAU.
FAU vil da bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og 2 styremedlemmer.
3 av trinnkontaktene på 2. trinn og 2 av trinnkontaktene til 5. trinn. FAU medlemmene
velges for minimum 2 år. Dersom andre som ikke er trinnkontakter har spesielt ønske
om å være med å bidra i FAU er det ingen ting i veien for dette og vil da erstatte en av
trinnkontaktene. Det åpnes også for å kunne være med i mer enn 2 år.
Vi må på årsmøte i foreldrerådet stemme over dette forslaget og revidere
vedtektene samt sende signerte reviderte vedtekter til Brønnøysund. Anne E og
Bjarne L fratrer sine verv i FAU etter årsmøte.

§ 1- Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved Sveberg skole, er medlem av foreldrerådet.
Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge
til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og
lokalsamfunnet. Foreldrerådet har ett møte per år, Årsmøte. Representanter til FAU
velges fra 2. trinns trinnkontakter i alt 3 personer og fra 5. trinns trinnkontakter i alt 2
personer.
Se Bodil sin epost til Rektor:

God kveld!
Vi var samlet i FAU i går kveld og tenker oss årsmøte for foreldreutvalget
den 28 september. Sverre sender deg innkallingen i løpet av en ukes tid
som du kan distribuere.
Vi arbeider med revidering av noen av punktene i vedtektene for FAU,
blant annet rekrutering av nye FAU medlemmer mer inn i system. I den
forbindelse skulle vi kommunisert med trinnkontaktene/ gitt info før
årsmøtet- i tillegg til innkallingen.
1. Har du oversikten over trinnkontakter og vara for de ulike klassetrinn?
2. Hvordan organiseres foreldremøter nå dette halvåret? I forhold til
smitte osv?
Vi har tidligere vært inne på foreldremøtene med info om FAU, men
usikker på hvordan dette bør organiseres nå? Sender vedlagt et skriv
med info om FAU som evt kan sendes ut sammen med innkallingen til
årsmøtet.
Hører fra deg
Mvh Bodil Sofie Vestvik på vegne av FAU

Se svar fra Rektor:

Hei.
Da skal jeg sørge for at invitasjonen blir sendt ut når jeg mottar fra Sverre.
Trinnkontakter/ vare, velges tradisjonelt på vårens møter, men på grunn av stenging
av skolen, ble ikke dette gjort i vår.
Vi har derimot oversikt over forrige skoleårs vara(bortsett fra 1. trinn), som
tradisjonelt tar over jobben påfølgende år.
Dersom dere ønsker denne, kan jeg sende dere disse navnene?
I år må vi velge trinnkontakter på høstens møter. Alle foreldremøter vil være
gjennomført før uke 41.
Frem til nå er det kun 7. trinn som har booket dato(21.09)

Hva gjelder selve gjennomføringen av foreldremøtene denne høsten, er følgende
føringer lagt:
• Innkalling
• Møtene foregår på skolen
• Påmelding i forkant av møtet
1 foresatt stiller
•
• Ingen servering ved møtene
• 1-meters avstand mellom deltagerne
• Møtetiden reduseres til 60 minutter
Mitt forslag er at informasjonsskrivet om FAU formidles digitalt akkurat denne høsten.
Jeg kan sende det ut til alle foreldre om FAU ønsker det?
Med ønske om en fin dag til kommunens flotteste FAU.

FORELDREKONTAKTER 2019/2020
1.trinn:

1A: Siren Jeanette Zahl Larsen siren_zahl@live.no

1A: Ingrid Bjørkli Nilsen

bjorkli.ingrid@gmail.com

1B: Lill-Ann Sætnan lill-ann.satnan@ntnu.no
1B: Lisbeth Løvmo Martinsen lisbeth.martinsen@salmon.no
1C: Kari Mork-Johansen

kromirak@yahoo.no

1C: Anne-Britt Haakseth annebrha@gmail.com

2.trinn:

2A: Janne Lange Tlf: 98402405 jannelange@yahoo.no

2B: Sylvia Aasen Viken Tlf: 47635661 sylvia23@hotmail.com
Vara: Linda Midttun

linda.midttun@gmail.com

Kristine Hinsverk kristinehinsverk@gmail.com

3.trinn:

3A: Camilla Nøstvold Lønvik camilla_nost@hotmail.com

Janne Lange jannelange@yahoo.no
3B: Stine Tvervåg stinetve@gmail.com
Vara: Rune Glørstad

Arelnelli@gmail.com

3C: Tone Aalmo tl-aalmo@online.no

Ane Kjersti Vie anekvie@gmail.com

4.trinn:

Merethe Stav Lervang meretestav@hotmail.com

Bodil Sofie Kluken Vestvik Bodilsofie@hotmail.com
Maiken Lindgjerdet maiken@lindgjerdet.net
Vara: Sherin El-Kelish Walden
Astrid Svee

astrid.svee@gmail.com

Trine Nordgård Stensaas

5.trinn:

selkelish@hotmail.com

Trine.stensaas21@gmail.com

Lars Erik Bjørn larserik@ineto.no

Ole Kroknes ole@kroknes.no
Helene Johansen lollipop_886@hotmail.com
Vara:

Cecilie Skagen

cecilie.skagen@malvik.kommune.no

Lars Inge Grande

lars.inge.grande@gmail.com

Ann Kristin Selnæs, ann.kristin.selnas@dnb.no

6.trinn:

Grete Bogen grete.bogen@ntebb.no

Jørn Wilhelmsen jw@mail365.no
Vara: Siren Jeanette Zahl Larsen siren_zahl@live.no
Monica Lundlie Brandslet molubra74@gmail.com
7.trinn:

Rakel Sivertsen rakel.sivertsen@malvik.kommune.no

Elise Overvik Kulseth elisekulseth@gmail.com
Vara:

Tonje Bolme

tonje.bolme@malvik.kommune.no

Line Vibeke Larsen

linlar55@online.no

3

Kommunens håndtering ifm bortfall av skolebuss fra Smiskaret til Sveberg Skole for 2.
til 7. trinn.
Se mail fra Linda Midttun. FAU sender brev til Malvik kommune der vi støtter
klagen fra foresatte i Smiskaret og stiller oss kritiske til opphevingen av
busstilbudet, måten saken er håndtert på og mangelen på informasjon og
samarbeid med lokale samarbeidspartnere.

4

Forslag til brev til kommunen.

Til Malvik kommune ved ordfører, rådmann og kommunalrådgiver.

FAU ved Sveberg barneskole viser til brev fra barneskoleforesatte i Smiskaret datert
Saken gjelder bortfall av skoleskyss for barneskoleelever fra 2. til 7. trinn bosatt i
Smiskaret.
Vi stiller oss bak innholdet i brevet og ber om at et tilbud om skoleskyss gis til samtlige
barneskoleelever som bor i Smiskaret.
FAU ønsker også tilbakemelding på hvorfor saken ikke er satt på agenda i MKFU eller
SMU?
Sett i lys av de trafikale utfordringene ved parkeringen på Sveberg skole der særlig
Politiet er kritiske til måten skolebarna navigerer seg mellom og bak biler som rygger,
bidrar ikke Malvik kommune til avlastning av situasjonen, da de fleste elevene fra
Smiskaret nå blir kjørt til skolen, også 1. klassingene slik vi i FAU har fått informasjon
om.
Vi ønsker øyeblikkelig igangsatt skoleskyss til alle barneskoleelevene i Smiskaret.

Vi ber om en skriftlig tilbakemelding om prosessen videre.

Mvh FAU på Sveberg Skole
fau.sveberg@outlook.com
FAU Sveberg 06.09.2020 22:20
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